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كة تطوير للخدمات التعليمية : �ش النا�ش

كة تطوير للخدمات التعليمية  كة Binary Logic SA و�ش ن �ش  تم الن�ش بموجب اتفاقية خاصة ب�ي
ي المملكة العربية السعودية

)عقد رقم 2022/0010( لالستخدام �ن

Binary Logic SA 2022 © حقوق الن�ش

جــاع  ي أنظمة اســرت
المنشور أو تخزينه �ن جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جــزء مــن هــذا 

ي أو التسجيل أو غري 
ونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضو�ئ البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكرت

ين.  ي من النا�ش ذلك دون إذن كتا�ب

كة  ــدار من قبل �ش
ُ
ونية ال ت : يحتوي هــذا الكتاب عىل روابــط إىل مواقع إلكرت ُيــر�ب مالحظة ما يــىلي

كــة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقــة هــذه الروابط  Binary Logic. ورغــم أنَّ �ش
ونية خارجية. وحداثتها ومالءمتها، إال أنها ال تتحمل المسؤولية عن محتوى أي مواقع إلكرت

كــات الــمــذكــورة هنا قــد تكون عــالمــات تجارية  إشــعــار بالعالمات التجارية: أســمــاء المنتجات أو الــ�ش
ــلــة وُتــســتــخــدم فــقــط بــغــرض الــتــعــريــف والــتــوضــيــح ولــيــس هــنــاك أي نية  أو عـــالمـــات تــجــاريــة ُمــســجَّ
كــة Binary Logic وجــود أي ارتــبــاط أو رعاية أو تأييد من جانب ماليكي  ي �ش

النتهاك الحقوق. تن�ن
 Outlook و   Windows Live و   Windows و   Microsoft عد تُ  . ن المعني�ي التجارية  الــعــالمــات 
 Edge و  Bing و  OneDrive و  Skype و  OneNote و  PowerPoint و   Excel و   Access و
 Office 365 و   MakeCode و  Visual Studio Code و   Teams و  Internet Explorer و 
 Google عد  وتُ  .Microsoft Corporation كة ل�ش لة  ُمسجَّ تجارية  أو عالمات  تجارية  عالمات 
و Gmail و Chrome و Google Docs و Google Drive و Google Maps و Android و 
عد Apple و iPad و  كة Google Inc. وتُ لة ل�ش YouTube عالمات تجارية أو عالمات تجارية ُمسجَّ
كة  لة ل�ش iPhone و Pages و Numbers و Keynote و iCloud و Safari عالمات تجارية ُمسجَّ
 .Document Foundation كــة  لــ�ش لة  ُمسجَّ تــجــاريــة  عــالمــة   LibreOffice ــعــد  وتُ  .Apple Inc
تمتلكها  تــجــاريــة   عــالمــات   WhatsApp و   Instagram و   Messenger و   Facebook ــعــد  وتُ
.Twitter، Inc كــة ــعــد Twitter عــالمــة تــجــاريــة لــ�ش كـــات الــتــابــعــة لــهــا. وتُ كـــة Facebook والـــ�ش  �ش

 .Scratch لـــفـــريـــق  تـــجـــاريـــة  عــــالمــــات   Scratch Cat و   Scratch وشــــعــــار   Scratch اســـــم  يـــعـــد 
كـــة لـــ�ش مــســجــلــة  تـــجـــاريـــة  عــــالمــــات  أو  تـــجـــاريـــة  عــــالمــــات   Python وشـــــعـــــارات  "Python"  تـــعـــد 

 .Python Software Foundation
 Open .التعليمية Micro: bit هما عالمتان تجاريتان لمؤسسة micro: bit وشعار micro: bit 
ن  Roberta يهي عالمة تجارية مسجلة لـ Fraunhofer IAIS. ُتعد VEX و VEX Robotics عالمت�ي

.Innovation First, Inc. كة ي خدمة ل�ش ن أو عالم�ت تجاريت�ي

كات أو المنظمات المذكورة أعاله هذا الكتاب أو ترصح به أو تصادق عليه. وال ترىع ال�ش

حاول النا�ش جاهدا تتبع مالك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٍّ منهم سهًوا فسيكون 
ي أقرب فرصة.

من دواىعي �ور النا�ش اتخاذ التدابري الالزمة �ن
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نظرة عامة عىل محتوى كتاب المهارات الرقمية 
ي المتوسط

للصف الثا�ن

م الخاصة بالفصول الدراسية 
ُّ
الموضوعات ونواتج التعل

مــون كيفيــة 
ّ
يتعل البيانــات، كمــا  قواعــد  مفهــوم  عــى  الطلبــة  يتعــّرف  األوىل  الوحــدة  ي 

�ف األول  الــدرايسي  الفصــل  ي 
�ف

ف المعلومــات والبيانــات، وكذلــك ماهيــة قاعــدة البيانــات. عــاوة عــى ذلــك يتعلمــون كيفيــة جمــع البيانــات  ف بــني التميــزي
نمــاذج مايكروســوفت )Microsoft Forms( وكيفيــة  نــت يمكنهــم إنشــائه بواســطة  باســتخدام نمــوذج عــزب اإلنزت
تصديــر نتائــج النمــوذج إىل مايكروســوفت إكســل )Microsoft Excel(، وبنــاًء عــى هــذه النتائــج يتعلمــون إنشــاء 
ي الوحــدة الثانيــة يتعــرف الطلبــة عــى 

قاعــدة بيانــات بســيطة والتعامــل معهــا باســتخدام عوامــل التصفيــة والفــرز. و�ف
يتعلمــون كيفيــة  اســتخدامها، كمــا  وكيفــة  المختلفــة  وأنواعهــا   )Infographics( البيانيــة  المعلومــات  مخططــات 
نــت إلنشــاء تلــك المخططــات بواســطة القوالــب واألشــكال والصــور وكيفيــة مشــاركة عملهم أو  اســتخدام أداة عــزب اإلنزت
ي بايثــون )Python( باســتخدام بــاي تشــارم )PyCharm( مــن 

ي الطلبــة معرفتهــم �ف ي الوحــدة الثالثــة ُيــزث
طباعتــه. و�ف

 if ي لغــة بايثــون، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات باســتخدام جملــة
أجــل إنشــاء مقاطــع برمجيــة تعالــج مشــاكل أكــزث صعوبــة �ف

ي بايثــون.
طيــة واســتخدام جملــة if المتداخلــة �ف طيــة وجملــة if ... else ال�ش ال�ش

ي مايكروســوفت إكســل، وكيفية إجراء 
م الطلبة المزيد من المهارات �ف

ّ
ي الوحدة األوىل يتعل

ي �ف
ي الفصل الدرايسي الثا�ف

�ف
س والنســبة المئويــة وتجّنــب األخطــاء. ويتعلمــون أيًضــا كيفيــة اســتخدام دوال 

ُ
الحســابات المعقــدة والتعامــل مــع األ

ي جــداول البيانــات مثــل: LEFT و RIGHT و MID و SUBSTITUTE. عــاوة عــى ذلــك يتعلمــون اســتخدام 
النــص �ف

نــت،  اإلنزت عــزب  ي مجــال االتصــاالت 
الطلبــة معرفتهــم �ف ي  يــزث الثانيــة  الوحــدة  ي 

الصفــوف واألعمــدة. و�ف ي 
المراجــع �ف

 )Microblogging( نت،كمــا يتعرفــون عــى موضــوع التدويــن المصغــر وفهــم أساســيات الشــبكات وكيفيــة عمــل اإلنزت
ي الوحــدة الثالثــة 

نــت. و�ف ام عمــل اآلخريــن عنــد االتصــال باإلنزت ومقارنــة أدوات االتصــال المختلفــة ومــدى أهّميــة احــزت
ي 

اســتخدامها �ف الحلقــات )Loops( وكيفيــة  بايثــون، وفهــم كيفيــة عمــل  ي 
مهــارات جديــدة �ف تعلــم  الطلبــة  يواصــل 

ي النهايــة يتعلمــون 
مجــة. �ف ي لغــة الزب

بايثــون، كمــا يتعلمــون اســتخدام الحلقــات المتداخلــة وكيفيــة اســتخدام الــدوال �ف
ي بايثــون للتعامــل 

مجيــة لمعالجــة جــداول البيانــات باســتخدام مكتبــة openpyxl �ف كيفيــة اســتخدام التعليمــات الزب
مــع جــداول البيانــات.

ي الوحــدة األوىل يتعلــم الطلبــة كيفيــة تطبيــق تحريــر الفيديــو المتقــدم باســتخدام برنامــج 
ي الفصــل الــدرايسي الثالــث �ف

�ف
إىل  باإلضافــة  فيلــم،  تصويــر  قبــل  المتطلبــات  وعــى  القصــة  مخطــط  عــى  يتعرفــون  )Shotcut( كمــا  شــوت كــت 
ات مرئيــة إىل مقطــع فيديــو وكيفيــة  اد أو إنشــاء مقاطــع فيديــو. ويتعلمــون أيًضــا كيفيــة إضافــة تأثــزي مهــم كيفيــة اســتزي

ّ
تعل

إكســل، كمــا  ي برنامــج مايكروســوفت 
الطلبــة معرفتهــم �ف ي  ُيــزث الثانيــة  الوحــدة  ي 

إعــداد مقطــع فيديــو لمشــاركته. و�ف
يتعلمــون كيفيــة اســتخدام المخططــات المتقدمــة والمخططــات المصغــرة، وكيفيــة اســتخدامها للتأكيــد عــى البيانــات 
وتحليلهــا، ويتعلمــون كذلــك تحريــر هــذه المخططــات وتطبيــق رســومات SmartArt لتحليــل البيانــات بشــكل أفضــل. 
ي الروبوتــات، وكذلــك كيفيــة اســتخدام بايثــون 

ي الوحــدة الثالثــة يتعلــم الطلبــة كيفيــة اســتخدام لغــة بايثــون �ف
وأّمــا �ف

النهايــة يتعلمــون  ي 
بايثــون. �ف ي 

ي �ف مجــة إىل مقطــع برمــيب الزب لبنــات  ات وترجمــة  المتغــزي باســتخدام  مجــة روبــوت  لزب
. ي مــيب نامــج وإجــراء التحديثــات أثنــاء إعــادة اســتخدام المقطــع الزب كيفيــة صيانــة الزب
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ي المتوسط 
 عدد الساعات الدراسية لكل درس للصف الثا�ن

)الفصل الدرايسي األول(

عدد الحصص الدراسيةالوحدة األوىل: جمع المعلومات

3الدرس األول: قواعد البيانات والنماذج

: إنشاء قاعدة بيانات والتعامل معها ي
2الدرس الثا�ف

وع الوحدة 1م�ش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة األوىل

ي
الوحدة الثانية: مخطط المعلومات البيا�ن

ي 
الدرس األول: مقدمة إىل مخطط المعلومات البيا�ف

)Infographic(
2

: تخصيص التصميم ي
2الدرس الثا�ف

وع الوحدة 2م�ش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة الثانية

مجة باستخدام لغة بايثون الوحدة الثالثة: ال�ب

ي 
طية، والمعامات المنطقية �ف الدرس األول: المعامات ال�ش

بايثون
2

ي البايثون
طية �ف : الجمل ال�ش ي

2الدرس الثا�ف

2الدرس الثالث: اتخاذ القرارات

وط المتداخلة 2الدرس الرابع: ال�ش

وع الوحدة 1م�ش

9إجماىلي عدد حصص الوحدة الثالثة

1اختزب نفسك

22إجماىلي عدد حصص جميع الوحدات
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األدوات 

اتيجيات التعليمية اإلس�ت
ي يمكــن اســتخدامها أثنــاء الــدرس، وقــد ُصّمــم كتــاب الطالــب بهــذه  اتيجيات التعليميــة الــيت هنــاك العديــد مــن اإلســزت
ي األجــزاء النظريــة والعمليــة مــن الــدرس. يمكنــك أن تــرى 

اتيجيات �ف ي تطبيــق بعــض هــذه اإلســزت
الطريقــة لمســاعدتك �ف

ي تســتطيع اســتخدامها. اتيجيات التعليميــة الــيت ي القســم التــاىلي بعــض أمثلــة اإلســزت
�ف

ة(   التعليم المبا�ش )المحا�ن

ي هذه المرحلة العمرية األكزث فاعلية وكفاءة عند تدريس فكرة أو مهارة.
يعّد التعليم المبا�ش �ف

أمثلة 

الطلبــة كيفيــة 	  لتعليــم  المباشــر  التعليــم  إســتراتيجية  اســتخدام  يمكــن 
إنشــاء نمــوذج إلكترونــي خطــوة بخطــوة مــع إضافــة ميــزات متنوعــة مثــل 

القيــود علــى إجابــات األســئلة.

الصف الثامن | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 17 

الفصل الدرايسي األول

 	)Microsoft Excel( برنامج مايكروسوفت إكسل

 	)Microsoft Forms( نماذج مايكروسوفت

تطبيق سطح المكتب كانفا )Canva Desktop App( إصدار 1.42.0	 

 	.)PyCharm Community( بيئة التواصل باي تشارم
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م القائم عىل حل المشكالت 
ُّ
التعل

اتيجية حــل المشــكات عــى تقديــم عــدة حلــول مختلفــة لمشــكلة واحــدة، والهــدف ليــس الحصــول عــى  تعتمــد إســزت
إجابــة واحــدة صحيحــة كمــا هــو الحــال مــع االستكشــاف الموجــه، وإنمــا ليحصــل الطلبــة عــى أكــزب عــدد ممكــن مــن 

الحلــول المختلفــة للتحــدي المطــروح أمامهــم.

أمثلة 

فــي 	  المشــكات  حــل  علــى  القائــم  ــم 
ُّ
التعل إســتراتيجية  اســتخدام  يمكــن 

علــى  مــا،  لمشــكلة  حلــول  إيجــاد  علــى  الطلبــة  لتحفيــز  البرمجــة  أجــزاء 
بايثــون. فــي  الشــرطية  الُجمــل  اســتخدام  المثــال  ســبيل 

الصف الثامن | الفصل الدرايسي األول | كتاب الطالب | صفحة 92

اتيجية المناقشة والحوار  إس�ت

المتكــررة  الناقــد، وتعــّد األســئلة  التفكــزي  ف  لتحفــزي  
ً
المناقشــات فرصــة إدارة  المبنيــة عــى  التدريــس  اتيجية  إســزت تتيــح 

ــم واالستكشــاف العميــق للمفاهيــم األساســية الخاصــة بالمنهج.
ُّ
)ســواء مــن المعلــم أو مــن الطلبــة( وســيلة لقيــاس التعل

أمثلة 

األنــواع 	  دراســة  عنــد  والحــوار  المناقشــة  إســتراتيجية  اســتخدام  يمكــن 
المختلفــة لمخطــط المعلومــات البيانــي والغــرض مــن اســتخدام كل منهــا.

الصف الثامن | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 40
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االستقصاء أو االستكشاف 

اتيجية للطلبــة بنــاء المعرفــة بمفردهــم مــن خــال تنفيــذ عمليــاٍت مختلفــة أو تجــارب أو إجــراء التحقــق  تتيــح هــذه اإلســزت
واالستبعاد.

أمثلة 

يمكــن اســتخدام إســتراتيجية االســتقصاء أو االستكشــاف فــي التدريبــات 	 
المختلفــة التــي تتطلــب مــن الطلبــة إجــراء بحــث عــن شــيء محــدد، علــى 
إلنشــاء  اإلنترنــت  عبــر  والصــور  المعلومــات  عــن  البحــث  المثــال  ســبيل 

مخطــط معلومــات بيانــي. 

الصف الثامن | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 73

ــم القائــم علــى المشــروع فــي نهايــة كل 	 
ُّ
يمكــن اســتخدام إســتراتيجية التعل

وحدة لضمان إتقان الطلبة للمهارات المطلوبة. على ســبيل المثال يمكن 
للطلبــة االســتعانة بمشــروع الوحــدة إلنشــاء مخطــط معلومــات بيانــي.

الصف الثامن |الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 74

وع  م القائم عىل الم�ش
ُّ
التعل

ــم هــو تقديــم 
ِّ
، ويكــون دور الُمعل ي

ي إطــار تعــاو�ف
وعــات بصــورة ُمســتقلة أو �ف يمكــن تنفيــذ األنشــطة القائمــة عــى الم�ش

وعاتهــم بنجــاح، واكتســاب فهــم عميــق للمفاهيــم األساســية. التوجيــه واإلرشــاد للطلبــة مــن أجــل إكمــال م�ش

أمثلة 
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ي 
م التعاو�ن

ُّ
التعل

مــن طلبــة  منهــا  يتكــون كل  ة،  عمــل صغــزي فــرق  خــال  مــن  نفــذ 
ُ
ت فعالــة  تعليميــة  اتيجية  إســزت ي 

التعــاو�ف ــم 
ُّ
التعل ُيعــدُّ 

بويــة تعريضهــم لمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة  ي القــدرات، ويتــمُّ مــن خــال العمليــة الزت
مــن مســتويات متفاوتــة �ف

مهاراتهــم. وممارســة  مــا  لمفهــوم  اســتيعابهم  ف  لتحســني التعليميــة 

أمثلة

يمكــن للطلبــة العمــل فــي مجموعــات والتعــاون فــي التدريبــات المختلفــة، 	 
ثــم  علــى ســبيل المثــال تحليــل البيانــات إلنشــاء قاعــدة بيانــات بســيطة 

معالجتهــا.

الصف الثامن | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 33 
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وصف الوحدة
عزيزي المعلم

البيانــات وكيفيــة  قواعــد  والمعلومــات، ومفهــوم  البيانــات  ن  بــني الفــرق  الطلبــة  يتعلــم  أن  الوحــدة  مــن  العــام  الغــرض 
نــت، ومشــاركتها، وتصديــر البيانــات إىل برنامــج  إنشــائها، باإلضافــة إىل كيفيــة إنشــاء نمــاذج لجمــع البيانــات عــ�ب اإلن�ت

بطــرق مختلفــة.  البيانــات، وتصنيفهــا  وفــرز  )Microsoft Excel(، وتنســيقها،  إكســل  مايكروســوفت 

م
ُّ
نواتج التعل

نت.	  إنشاء نموذج جمع البيانات ع�ب اإلن�ت

نت.	  مشاركة النموذج ع�ب اإلن�ت

تصدير االستجابات إىل جدول بيانات مايكروسوفت إكسل، وتنسيقه.	 

تطبيق عامل التصفية لعرض مجموعة محددة من البيانات.	 

تطبيق فرز البيانات تصاعدًيا أو تنازلًيا.	 

تطبيق الفرز متعدد المستويات.	 

تطبيق عوامل تصفية مخصصة.	 

 الوحدة األوىل

جمع المعلومات

الدروس

عدد الحصص الوحدة األوىل: جمع المعلومات
الدراسية

3الدرس األول: قواعد البيانات والنماذج

: إنشاء قاعدة بيانات والتعامل معها ي
2الدرس الثا�ن

وع الوحدة 1م�ش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة األوىل
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المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي متوسط
للصف الثا�ن

الفصل الدرايسي األول

 	G8.S1.1.2_مجلد أنشطة

 	G8.S1.U1.L2.A.xlsx

: ن اإلثرائية، ويهي ي يمكن استخدامها عىل منصة عني يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات ال�ت

 	G8.S1.1.2_جدول_التغذية_final.xlsx

األدوات واألجهزة

 	)Microsoft Excel( برنامج مايكروسوفت إكسل

 	)Microsoft Forms( نماذج مايكروسوفت

 	HanDBase برنامج

 	Memento برنامج

 	Caspio و Obvibase ي برنام�ب

الملفات الرقمية

ي  ن اإلثرائيــة. يمكــن للطلبــة الوصــول إىل المســتندات الــ�ت يمكــن للمعلــم الوصــول لهــذه المســتندات عــىل منصــة عــني
ن اإلثرائيــة. ي منصــة عــني

ي كتــاب الطالــب، باســتخدام الكتــاب الرقــ�ي الــذي تــم تحميلــه أيًضــا �ن
تظهــر �ن
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الوحدة األوىل/ الدرس األول

قواعد البيانات والنماذج 

وصف الدرس
الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــىل مفهــوم قواعــد البيانــات، وكيفيــة إنشــائها، ومعالجتهــا باســتخدام 

عوامــل التصفيــة، وفــرز البيانــات عــ�ب النمــاذج.

م
ُّ
نواتج التعل

معرفة قواعد البيانات.	 

نت.	  إنشاء نماذج جمع البيانات ع�ب اإلن�ت

تصدير استجابات النموذج إىل جدول بيانات مايكروسوفت إكسل.	 

ة   نقاط مهمَّ

قــد يظــن بعــض الطلبــة أنــه يمكــن العمــل علــى النمــاذج دون االتصــال باإلنترنــت، وّضــح لهــم أن العمــل علــى النمــاذج 	 
يتطلــب االتصــال باإلنترنــت.

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي التمييــز بيــن مصطلحــي "معلومــات" و"بيانــات"، وّضــح لهــم بــأن المعلومــات 	 
هــي بيانــات تــم فرزهــا وتنظيمهــا ومعالجتهــا للوصــول لمعلومــة معينــة.

الدرس األول

الوحدة األوىل: جمع المعلومات
عدد الحصص 

الدراسية

3الدرس األول: قواعد البيانات والنماذج
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التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ن احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ن

األعمــدة 	  وإدراج  البيانــات  تنســيق  وكيفيــة  اإلكســل،  برنامــج  حــول  الســابقة  معارفهــم  ربــط  إلــى  الطلبــة  يحتــاج 
والصفــوف ودمــج الخاليــا والتفــاف النــص، والتــي ســبق دراســتها فــي مقــرر المهــارات الرقميــة للعــام الماضــي فــي 

الثانــي.  الدراســي  بالفصــل  الثانيــة  الوحــدة 

ناقش الطلبة حول استخدامات النماذج، وكيفية توظيفها بالحياة الواقعية؛ لربطهم باألنواع الواردة في الدرس.	 

اجذب اهتمام الطلبة من خالل طرح األسئلة التالية:	 

ماذا تذكرون عن برنامج اإلكسل الذي سبق دراسته؟	 

هل تذكرون التقويمات اإللكترونية التي قدمها لكم معلموكم؟ ما أمثلتها؟	 

ما األدوات التي استفدتم منها في منصة مدرستي؟	 

هل تعرفون الفرق بين المعلومات والبيانات؟	 

خطوات تنفيذ الدرس  

ــر الطلبــة ببرنامــج اإلكســل الــذي ســبق دراســته، ووّضــح لهــم العالقــة بينــه وبّيــن النمــاذج التــي 	 
ّ
فــي بدايــة الــدرس ذك

هــي أحــد األدوات التــي تســاعد فــي جمــع البيانــات وتصديرهــا لبرنامــج اإلكســل.

لــدى الطلبــة معرفــة باســتخدام النمــاذج، فعلــى ســبيل المثــال اســتخدموها فــي التعليــم عــن بعــد عبــر التقويمــات 	 
بالواجبــات واالختبــارات، وّضــح لهــم أثــر اســتخدامات النمــاذج وكيفيــة توظيفهــا.

افتــح للطلبــة أحــد ملفــات اإلكســل، وراجــع معهــم أهــم األدوات والخصائــص التــي ســبق دراســتها، ومــا أهــم الفوائــد 	 
المكتســبة منهــا.

17



الواقــع 	  مــن  باألمثلــة  التعريــف  مدعًمــا  البيانــات،  مفهــوم  للطلبــة  وّضــح 
والبيئــة المحيطــة، ثــم اطلــب منهــم تنفيــذ التدريــب الثانــي، للتحقــق مــن 

األساســية. المصطلحــات  فهــم 

يمكنك تكليف الطلبة بتنفيذ التدريب الثالث، كواجب منزلي.	 

وذلــك 	  البيانــات،  قواعــد  فوائــد  لتوضيــح  تقليــدي  مثــال  تطبيــق  يمكنــك 
توزيعهــا  ثــم  ومــن  شــخصية(،  معلومــات  )اســتمارة  ورقــي  نمــوذج  بإعــداد 
مــن  ــا 

ً
مكون الســبورة  علــى   

ً
جــدواًل ارســم  بعدهــا  لتعبئتهــا،  الطلبــة  علــى 

أعمــدة وصفــوف، ومــن ثــم تعبئــة الجــدول مــن خــالل اســتمارات الطلبــة، 
تبــت فــي الســبورة، اطلــب منهــم 

ُ
ثــم اســألهم عــن بعــض المعلومــات التــي ك

البحــث عــن اإلجابــة مــن الســبورة، وّضــح للطلبــة الوقــت المســتغرق فــي 
عليهــا. المترتــب  والجهــد  العمليــة  هــذه 

اشرح للطلبة مزايا قواعد البيانات، وقارن بينها وبين النشاط السابق.	 

قواعــد 	  فيهــا  تكــون  التــي  المجــاالت  بعــض  بإيجــاز  الطلبــة  مــع  ناقــش  ثــم 
البيانــات ضروريــة لالســتخدام فــي الحيــاة الواقعيــة، مثــل شــركات تطويــر 
البرمجيــات أو أقســام المــوارد البشــرية. أخبرهــم أن قواعــد البيانــات يمكــن 

أن تختلــف مــن بســيطة جــًدا إلــى معقــدة جــًدا.

بعــد مراجعتــك مــع الطلبــة معلوماتهــم الســابقة، وبعــد توضيــح المفاهيــم 	 
اســترجاعهم  مــن  للتأكــد  األول،  التدريــب  تنفيــذ  منهــم  اطلــب  المهمــة، 

دراســتها. ســبق  التــي  المهمــة  األساســيات  لبعــض 

وّضــح أهميــة جمــع البيانــات للحصــول علــى المعلومــات، وأهميــة التعامــل 	 
مــع البيانــات للحصــول علــى النتائــج والتقاريــر المهمــة.

24

وّضح للطلبة المكونات الرئيسة في قاعدة البيانات: السجالت-الحقول.	 

قــد يحتــوي 	  الســجل  الســجل وأن  وّضــح للطلبــة أن الحقــل هــو جــزء مــن 
بمثــال. والتوضيــح  إكســل  ملــف  علــى  بالتطبيــق  عــدة حقــول، وذلــك  علــى 
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اســترجع مــع الطلبــة نشــاط النمــوذج الورقــي الــذي تــم تعبئته ســابًقا، واطرح عليهم 	 
التســاؤل التالــي: مــا البديــل الرقمي لهذه االســتمارة؟

البيانــات 	  لجمــع  الطــرق  تعــّدد  لهــم  وّضــح  الطلبــة،  إلجابــات  االســتماع  بعــد 
المعلومــات. علــى  والحصــول 

يمكنــك إعــداد نمــوذج إلكترونــي بســيط للطلبــة وتطلــب منهــم اإلجابــة عليــه. وبعــد 	 
انتهائهــم مــن اإلجابــة، وّضــح لهــم أنــه أحــد األمثلــة علــى نمــاذج جمــع البيانــات عبــر 

اإلنترنــت.
ــًطا حــول النمــاذج الرقميــة لجمــع البيانــات وأنواعهــا، ووّجــه 	  قــّدم للطلبــة عرًضــا مبسَّ

الطلبــة للبحــث عبــر اإلنترنــت عــن أمثلــة للنمــاذج اإللكترونيــة.

باســـتخدام تعليمـــات كتـــاب الطالـــب، اشرح للطلبة كيفية البدء بإنشاء وبناء نموذج 	 
جديد.

اشــرح لهــم الفــرق بيــن أنــواع األســئلة المتوفــرة في النمــاذج، وكيفيــة توظيفها، ووضح 	 
لهــم مســتعيًنا بتعليمــات كتــاب الطالــب أنــه عنــد اســتخدام األســئلة المقاليــة )نــص(، 
يمكــن تحديــد القيــود المناســبة لإلجابــة المدخلــة مــن المســتفيد، مؤكــًدا علــى أهميــة 

تحديــد نــوع البيانــات للعناصــر المدخلــة.
 	 )Microsoft Forms( أخبــر الطلبــة بأنــه يمكنهــم اســتخدام نمــاذج مايكروســوفت

.http://www.office.com مــن خــالل حســاباتهم فــي منصــة مدرســتي عبــر الرابــط
د على الطلبة أهمية االتصال باإلنترنت عند الحاجة إلى استخدام أو بناء نماذج جمع بيانات.	 

ّ
أك

اشرح للطلبة كيفية إضافة أنواع مختلفة من األسئلة، مثل: أسئلة االختيار من متعدد.	 
اشرح للطلبة نوع أسئلة ليكرت )likert(، واستخداماتها، ومزاياها.	 
استكمل بناء النموذج حتى االنتهاء من جميع الخطوات.	 
وّضح للطلبة أهمية استعراض النموذج ومعاينته قبل النشر ومعرفة كيف سيبدو على اإلنترنت.	 
مســتعيًنا 	  النمــوذج  نشــر  يمكنهــم  للطلبــة كيــف  اشــرح  منــه،  واالنتهــاء  النمــوذج  ســالمة  مــن  التأكــد  بعــد 

الطالــب. كتــاب  فــي  الــواردة  بالخطــوات 
اســتمر فــي الشــرح موضًحــا الخيــارات المتاحــة والتــي يمكــن االســتفادة منهــا، مثل: مشــاركة وتصديــر البيانات، 	 

وإيصالها للمستفيدين.
اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب الرابــع، واّطلــع علــى أعمالهــم، للتأكــد مــن فهمهــم للــدرس. وبعــد االنتهــاء مــن 	 

تنفيــذ التدريــب، وّجــه لهــم الســؤال التالــي لجــذب انتباههــم: أيــن توجــد نتائــج االســتبيان الــذي قمــت بإنشــائه؟ 
وّضح لهم بالشرح نتائج االستجابات، وأين توجد، وما أشكالها، وكيف يتم تحليلها وتقييمها.	 
بّين للطلبة كيفية تصدير البيانات إلى ملف إكسل.	 
في النهاية وّضح للطلبة كيفية فتح الملف في إكسل، وكيفية تنسيقه.	 
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حل التدريبات
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عدد السكان ومساحة الدول.

84 شخًصا لكل كيلوم�ت مربــع.
0.012 كيلوم�ت مربــع تقريًبا.لكل فرد.

ي كل كيلوم�ت مربــع وعدد األمتار المربعة لكل شخص.
عدد السكان �ف

24
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تلميح:  

حــث الطلبــة علــى تنفيــذ هــذا التدريــب بنــاًء علــى المهــارات التــي 
مايكروســوفت،  نمــاذج  باســتخدام  الــدرس  هــذا  فــي  موهــا 

ّ
تعل

الحاجــة.  عنــد  القيــود  وإضافــة  األســئلة،  أنــواع  وبإضافــة جميــع 
التدريــب  بنــاًء علــى تعليمــات  أنــه  رهــم 

ّ
بالقيــود ذك وفيمــا يتعلــق 

 تحتــوي اإلجابــة 
ّ

 يحتــوي الســؤال األول علــى أرقــام وأاًل
ّ

يجــب أاًل
القيــود األخــرى  فــي  التفكيــر  ثــّم حّثهــم علــى  نــص،  الثانيــة علــى 

األخــرى. االســتطالع  بأســئلة  الخاصــة  المحتملــة 
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ي
الوحدة األوىل/ الدرس الثا�ف

إنشاء قاعدة بيانات والتعامل معها

ة   نقاط مهمَّ

قــد ال يــدرك الطلبــة أهميــة الفــرز والتصفيــة، وّضــح لهــم أنــه عندمــا يكــون لديهــم مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات، 	 
لــذا  ، وقــد ال تكــون النتيجــة دقيقــة؛ 

ً
ويرغبــون باســتخراج بيانــات محــددة منهــا، فــإنَّ ذلــك يســتغرق وقًتــا طويــا

والتصفيــة. الفــرز  ُيســتخدم 

قــد يتداخــل لــدى الطلبــة مفهومــي الفــرز والتصفيــة، بّيــن لهــم أن الفــرز تظهــر فيــه جميــع الســجالت وفــق عوامــل 	 
الفــرز، بينمــا التصفيــة تظهــر منهــا بعــض الســجالت وفــق عوامــل التصفيــة، ويمكــن تطبيقهمــا مًعــا.

 مــن قاعــدة بيانــات 	 
ً

قــد يجــد بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم اســتخدام التصفيــة المخصصــة، اعــرض لهــم مثــااًل
درجــات طــالب المدرســة، وتصفيــة درجــات الطــالب الذيــن حصلــوا علــى تقديــر ممتــاز.

ي
الدرس الثا�ف

الوحدة األوىل: جمع المعلومات
عدد الحصص 

الدراسية

: إنشاء قاعدة بيانات والتعامل معها ي
3الدرس الثا�ن

وصف الدرس
 ،)Microsoft Excel( الهدف العام من الدرس هو إنشــاء قاعدة بيانات باســتخدام برنامج مايكروســوفت إكســل

وتطبيق عوامل التصفية، والتصفية المخصصة، والفرز متعدد المستويات للبيانات.

م
ُّ
نواتج التعل

تطبيق عوامل التصفية على البيانات.	 

تطبيق الفرز متعدد المستويات للبيانات.	 
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التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ن احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ن

يمكن للطالب الوصول لمستندات هذا الدرس من خالل الكتاب الرقمي على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G8.S1.1.2_مجلد أنشطة

 	G8.S1.U1.L2.A.xlsx

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G8.S1.1.2_جدول_التغذية_final.xlsx

البيانــات لدرجــات الطلبــة، وكيفيــة اســتخراج الدرجــات وفــق عوامــل 	  ناقــش الطلبــة حــول اســتخدامات جــداول 
والتصفيــة.  الفــرز 

حقــق الهــدف مــن الــدرس مــن خــالل جــذب اهتمــام الطلبــة ألهميــة إنشــاء قواعــد البيانــات، وتطبيــق عوامــل الفــرز 	 
ــا بطــرح األســئلة التاليــة:

ً
والتصفيــة، مبتدئ

ما معنى قاعدة بيانات؟	 

بنــاًءا علــى معرفتكــم الســابقة بالفــرق بيــن البيانــات والمعلومــات؛ مــا الفــرق بيــن قواعــد البيانــات وقواعــد 	 
المعلومــات؟ 

ما االستخدامات المحتملة لقواعد البيانات؟	 

هل سبق لكم التعامل مع قاعدة بيانات؟	 

كيــف يمكــن اســتخراج بيانــات محــددة مــن قاعــدة بيانــات كبيــرة، مثــل: طلبــة الصــف الثانــي متوســط فــي 	 
المملكــة العربيــة الســعودية؟ 

كيف يمكن إجراء عمليات الفرز والتصفية يدوًيا لقاعدة البيانات؟	 
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خطوات تنفيذ الدرس  

مايكروســوفت 	  نمــاذج  خــالل  مــن  المســتخدم  مــن  البيانــات  جمــع  تــم  كيــف  الطلبــة  بتذكــ�ي  الــدرس   ابــدأ 
)Microsoft Forms(، ومن ثم التعامل مع هذه البيانات، بتنسيقها ع�ب مايكروسوفت إكسل .

ن مايكروســوفت إكســل بالبســاطة 	  ّ امــج المختلفــة إلدارة قواعــد البيانــات، وتمــ�ي ح للطلبــة وجــود العديــد مــن ال�ب ا�ش
باعتبــاره   )Microsoft Access( أكســس  مايكروســوفت  إىل  اإلشــارة  يمكنــك  البيانــات، كمــا  قواعــد  إدارة  ي 

�ن
ي نهايــة 

ي قســم برامــج أخــرى �ن
امــج المذكــورة �ن ي إدارة قواعــد البيانــات، باإلضافــة إىل ال�ب

نامــج األكــ�ث شــيوًعا �ن ال�ب
هــذه الوحــدة.

الســابق 	  الــدرس  فمخرجــات  البرامــج،  تكامليــة  للطلبــة  وّضــح 
الــدرس،  لهــذا  مدخــالت  تعتبــر  والنمــاذج(،  البيانــات  )قواعــد 
وفــي  مايكروســوفت،  نمــاذج  عبــر  البيانــات  إدخــال  حيــث كان 
هــذا الــدرس يســتخدم الطلبــة برنامــج مايكروســوفت إكســل فــي 

البيانــات. مــع  التعامــل 

بّيــن للطلبــة أن عوامــل التصفيــة تفيدهــم كثيــًرا فــي حــال وجــود 	 
للبحــث  والجهــد  الوقــت  تســتهلك  ومشــتتة،  جــداول كبيــرة، 

فيهــا.

وّضــح للطلبــة أنــه يوجــد العديــد مــن خيــارات الفــرز، مثــل: الفــرز 	 
بحســب الترتيــب األبجــدي، أو األرقــام، أو اللــون.

واطلــب 	   ،"G8.S1.1.2_جدول_التغذيــة.xlsx" الملــف  افتــح 
مــن الطلبــة فــرز الســجالت التــي تحتــوي علــى اســم أحمــد يدوًيــا، 
الســجالت  عــدد  حــال كان  فــي  المتوقــع  الوقــت  عــن  واســألهم 

500 ســجل.

الطلبــة 	  مــن  واطلــب  الســجالت،  مــن  عــدد  عــىل  الفــرز  طّبــق 
ن اســتخدام الطريقــة اليدويــة، والطريقة اآللية،  مقارنــة الفــرق بــني

ي تظهــر. ي النتائــج الــ�ت
ثــم طّبــق التصفيــة، وناقــش الطلبــة �ن

طّبــق الفــرز متعــدد المســتويات بأكــ�ث مــن طريقــة، واســألهم عــن 	 
الوقــت المتوقــع عنــد اســتخدام الفــرز متعــدد المســتويات يدوًيــا.

ســجالت 	  واعــرض  المخصصــة،  التصفيــة  عوامــل  إىل  انتقــل 
األول  اســمهم  الذيــن  مثــل:  تصفيــات  عــىل  بنــاء  ن  المســتخدمني
"أحمــد"، واطلــب مــن الطلبــة تطبيــق عمليــات الفــرز والتصفيــة.
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اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب األول، للتأكــد مــن مــدى فهمهــم ، وذكرهــم 	 
بمفاهيــم ورقــة العمــل، والجــدول، والســجل.

بيــن 	  بالفــرق  فيهــا، وذكرهــم  التــي أخطــأوا  إجاباتهــم، ووضــح األجــزاء  ناقــش 
المســتويات. ومتعــدد  المســتوى،  أحــادي  الفــرز 

بعد االنتهاء من تنفيذ التدريب األول، وّجه الطلبة للبدء بتنفيذ التدريب 	 
 ،"G8.S1.1.2_أنشــطة" مجلــد  علــى  حصولهــم  مــن  وتأكــد  الثانــي، 

والملــف 
."G8.S1.1.2_جدول_التغذية.xlsx"   

تابــع تنفيــذ الطلبــة لتنســيق البيانــات، واتــرك لهــم حريــة اختيــار التنســيق 	 
المالئــم، وذكرهــم بخاصيــة التراجــع عنــد وجــود أخطــاء.

تظهــر 	  التــي  النتائــج  عــن  واســألهم  البيانــات،  لفــرز  الطلبــة  تطبيــق  تابــع 
أخــرى. تصفيــات  إجــراء  وكيفيــة 

وظهــور 	  المخصصــة،  والتصفيــة  للتصفيــة،  الطلبــة  تطبيــق  مــن  ــد 
ّ
تأك

المحــددة. الســجالت 

فــي نهايــة الــدرس وّضــح للطلبــة أن هنــاك برامــج وتقنيــات أخــرى تســتخدم 	 
كبدائــل للبرنامــج الــذي تــم التعرف عليه في الوحدة. اســتعرضها وناقشــها 

معهم.
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مشروع الوحدة
البــدء فــي مشــروع الوحــدة، وســاندهم فــي 	  شــّجع الطلبــة علــى 

المشــروع. تصميــم  وإتقــان  إتمــام 

التعلــم التعاونــي، وتقســيم الطلبــة 	  يمكنــك تطبيــق إســتراتيجية 
إلــى مجموعــات صغيــرة متكافئــة لتنفيــذ المشــروع.

نحــو 	  وتوجيههــم  المشــروع  خطــوات  إلتمــام  الطلبــة  ســاند 
. لمطلــوب ا

تأكد من استكمال واجتياز الطلبة لجميع الخطوات بسهولة.	 

وّجه الطلبة الستكمال الجدول المرفق في المشروع.	 

ــد 	 
ّ
ضــع معاييــر مناســبة لتقويــم أعمــال الطلبــة فــي المشــروع، وتأك

مــن فهــم كل مجموعــة لمتطلبــات المشــروع.

ـع الــواردة فــي دليــل 	  ـ ـ يمكنــك االسترشــاد بمعاييــر تقويــم المشــاريـ
المعلــم العــام.

حدد موعد تسليم المشروع ومناقشة أعمال الطلبة.	 

الرئيســة 	  الوحــدة  مهــارات  تحقــق  مــن  تأكــد  الوحــدة  ختــام  فــي 
الطلبــة. لــدى 

فهــرس 	  فــي  الــواردة  المهمــة  الوحــدة  الطلبــة بمصطلحــات  ــر 
ّ
ذك

المصطلحــات.
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حل التدريبات
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تلميح:  

يمكــن اســتخدام هــذا التدريــب لتقييــم قــدرة الطلبــة علــى تطبيــق تصفيــة البيانــات، 
وفرزهــا. قــّدم المســاعدة لمــن يحتاجهــا منهــم فــي تطبيــق التصفيــة المخصصــة، أو 

الفــرز متعــدد المســتويات. 
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وصف الوحدة
عزيزي المعلم

وأنواعــه،  ومزايــاه،   )Infographic( ي 
البيــا�ن المعلومــات  مخطــط  الطلبــة  ــم 

ّ
يتعل أن  الوحــدة  مــن  العــام  الغــرض 

تصميمــه. وخطــوات 

م
ُّ
نواتج التعل

ز أنواع مخططات المعلومات البيانية.	  تمي�ي

ي باتباع خطوات التصميم.	 
إنشاء مخطط معلومات بيا�ز

 	. ي
إضافة خلفية وصور لمخطط المعلومات البيا�ز

 	. ي
حفظ وتصدير مخطط المعلومات البيا�ز

 	. ي
طباعة مخطط المعلومات البيا�ز

 الوحدة الثانية

ي
مخطط المعلومات البيا�ن

الدروس

ي
عدد الحصص الوحدة الثانية: مخطط المعلومات البيا�ن

الدراسية
)Infographic( ي

2الدرس األول: مقدمة إىل مخطط المعلومات البيا�ز

: تخصيص التصميم ي
2الدرس الثا�ز

وع الوحدة 2م�ش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة الثانية
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المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي متوسط
للصف الثا�ز

الفصل الدرايسي األول

الملفات الرقمية

ي  ز اإلثرائيــة. يمكــن للطلبــة الوصــول إىل المســتندات الــيت يمكــن للمعلــم الوصــول لهــذه المســتندات عــى منصــة عــني
ز اإلثرائيــة. ي منصــة عــني

ي كتــاب الطالــب، باســتخدام الكتــاب الرقــ�ي الــذي تــم تحميلــه أيًضــا �ز
تظهــر �ز

png.اللوحة األم	 

png.المعالج	 

png. بطاقة الفيديو ٔاو محول العرض	 

ي	 
ٔ
png. ذاكرة الوصول العشوا�ي

png. هولولنس	 

ai.األجزاء األساسية داخل وحدة النظام	 

األدوات واألجهزة

جهاز حاسب	 

تطبيق سطح المكتب كانفا )Canva Desktop App( إصدار 1.42.0	 

 	 )Infogram( إنفوجرام

 	)Piktochart( بيكتوشارت

: ز اإلثرائية، ويهي ي يمكن استخدامها عى منصة عني يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات اليت

 	G8.S1.U2.L1.A.png

 	G8.S1.U2.L2.A.png
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الوحدة الثانية/ الدرس األول

)Infographic( ي
مقدمة إىل مخطط المعلومات البيا�ن

وصف الدرس
ي )Infographic(، وأنواعــه، وخطــوات 

الهــدف العــام مــن الــدرس هــو استكشــاف مخطــط المعلومــات البيــا�ن
تصميمــه باســتخدام األدوات التقنيــة المناســبة.

م
ُّ
نواتج التعل

معرفة الغرض من استخدام مخطط المعلومات البياني.	 

معرفة مميزات وخصائص مخطط المعلومات البياني.	 

التمييز بين أنواع مخطط المعلومات البياني.	 

معرفة خطوات تصميم مخطط المعلومات البياني.	 

 	.)Canva( تصميم مخطط المعلومات البياني باستخدام تطبيق كانفا

حفظ مخطط المعلومات البياني وتصديره.	 

ة   نقاط مهمَّ

ــا فــي الوقــت؛ لــذا ُينصــح بثبيــت وتجهيــز برنامــج كانفــا )Canva( قبــل الحصــة بوقــت كاٍف، علــى 	  قــد تواجــه تحديًّ
كافــة أجهــزة الطلبــة.

قــد تواجــه صعوبــات فــي تثبيــت برنامــج كانفــا في المعمل أو على أجهزة الطلبة، فيمكنك اســتخدامه عبر اإلنترنت؛ 	 
إال أنــه قــد ال تتوافــر كافــة الخصائــص للبرنامــج كمــا هو مثبت على الجهاز.

الدرس األول

ي
الوحدة الثانية: مخطط المعلومات البيا�ن

عدد الحصص 
الدراسية

)Infographic( ي
2الدرس األول: مقدمة إىل مخطط المعلومات البيا�ز
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التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ز احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ز

يمكن للطالب الوصول لمستندات هذا الدرس من خالل الكتاب الرقمي على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

png.اللوحة األم	 

png.المعالج	 

png. بطاقة الفيديو ٔاو محول العرض	 

png. ذاكرة الوصول العشوائي	 

ai.األجزاء األساسية داخل وحدة النظام	 

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G8.S1.U2.L1.A.png

اربــط العالقــة بيــن الــدرس وأهميــة التصميــم فــي الوظائــف ذات العالقــة بســوق العمــل الحالــي، وعالقتــه بكافــة 	 
المجــاالت. ومختلــف  االختصاصــات، 

بّين للطلبة أساسيات التصميم واأللوان واألبعاد.	 

وّجه الطلبة لتبسيط البيانات والمعلومات في تصاميمهم، وعدم تزاحم النصوص فيها.	 

بّين أهمية التخطيط للفكرة قبل البدء بالتصميم.	 

اجعل الطلبة يقّيمون تصاميم بعضهم البعض، وشّجعهم على تقبل النقد البناء لتحسين منتجاتهم.	 

نّبه الطلبة لحقوق الملكية الفكرية في استعراض التصاميم والتعديل عليها.	 

قــد تواجــه تبايًنــا فــي المهــارة أو الدافعيــة نحــو التصميــم بيــن الطلبــة، لــذا حــاول تقســيم الطلبــة إلــى مجموعــات 	 
متكافئــة.
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 خطوات تنفيذ الدرس  

يمكنــك البــدء فــي تنفيــذ الــدرس بشــد انتبــاه الطلبــة مــن خــالل مــا أشــير 	 
مجــال  فــي  الحالــي  العمــل  بســوق  الــدرس  بربــط  أعــاله  التمهيــد  فــي  لــه 

المجــاالت. مختلــف  فــي  إليــه  والحاجــة  التصميــم، 

بعــد شــد انتباههــم نحــو الــدرس، قــّدم لهــم مميــزات برنامــج كانفــا، مبّيًنــا أنــه 	 
يســتهدف غيــر المتخصصيــن فــي مجــال التصميــم بمخرجــات منافســة.

اشرح للطلبة طريقة تنزيل وتثبيت البرنامج، مع مراعاة تجهيزه سابًقا. 	 

عزز الطلبة معنوًيا إلبراز مخرجاتهم وتصاميمهم. 	 

بعــد ذلــك يمكنــك أن تطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب األول والتعــرف 	 
علــى ميــزات البرنامــج.

بعــد تثبيــت البرنامــج واســتعراض القالــب وجــّه الطلبــة الســتيراد الملــف: 	 
"ai.األجــزاء األساســية داخــل وحــدة النظــام". وّضح لهم أنه يمكنهم إنشــاء 
 )Adobe Illustrator( الملــف وتحريــره عبــر برنامــج أدوبــي إليســتريتور
ومــع ذلــك يمكنهــم اســتخدامه وتحميلــه أيًضــا فــي كانفــا )Canvas( دون 

الحاجــة إلــى اســتخدام إليســتريتور.
بعــد التأكــد مــن تثبيــت البرنامــج علــى كافــة أجهــزة الطلبــة، وأنهــم جميًعــا 	 

يســتخدمون النمــوذج الصحيــح، طّبــق للطلبــة خطــوات الــدرس، ثــم اطلب 
منهــم التطبيــق الفــردي، أو الجماعــي حســب الظــروف المتاحــة.

بعــد تطبيقــك للــدرس أعــِط الطلبــة وقًتــا كافًيــا فــي التصميــم وفًقــا لرغباتهــم 	 
مــن كافــة  لالســتفادة  ووجههــم  واأللــوان.  القوالــب  اختيــار  فــي  وميولهــم 
الخصائــص المتاحــة فــي البرنامــج مــن أيقونــات ورمــوز وغيرهــا. قــّدم لهــم 

التغذيــة الراجعــة المســتمرة لتحســين تصاميمهــم.
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وأخيــًرا وّجــه الطلبــة الــى تنفيــذ التدريــب الرابــع كواجــب منزلــي، مقدًمــا لهــم بعــض التلميحــات التــي تســاعدهم فــي 	 
الحــل، فعلــى ســبيل المثــال يمكنــك أن توّضــح لهــم كيــف يمكنهــم العثــور علــى معلومــات صحيحــة حــول موضــوع 

التدريــب أو النمــوذج الــذي قــد يكــون مــن األفضــل اســتخدامه.

وأخيــًرا اســتعرض الشــكل النهائــي المتوقــع تصميمــه، واطلــب مــن الطلبــة 	 
التعديــل عليــه وفًقــا ألفكارهــم اإلبداعيــة، مــع المحافظــة علــى المعلومات 

الــواردة فيــه.

ساعدهم على فهم االختصارات التي تسّرع من إجراءات التصميم.	 

بّين للطلبة إمكانية الوصول لكل خاصية في البرنامج بأكثر من وســيلة، 	 
وحثهم على تطبيق كافة الخصائص المتاحة بالبرنامج.

حــث الطلبــة علــى اســتخدام الكتــاب الرقمــي للحصول على مــواد إضافية 	 
تنفيــذ  فــي  تســاعدهم  أن  يمكــن  التــي  والروابــط  الفيديــو  مقاطــع  مثــل 

الــدرس. 

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الثانــي؛ بهــدف التأكــد مــن قدرتهــم علــى 	 
إنشــاء مخطــط معلومــات بيانــي. وقــدم لهــم التغذيــة الراجعــة، بمــا يضمــن 

تحقيــق أهــداف التدريــب.

وّجــه الطلبــة أو المجموعــة التــي تنتهــي مــن تنفيــذ التدريــب الثانــي إلــى 	 
تنفيــذ التدريــب الثالــث، بهــدف التــدرب علــى إنشــاء المخططــات البيانيــة.

بّيــن للطلبــة أنــواع الصيــغ التــي يمكــن تصديرهــا قبــل النشــر، موضًحــا 	 
وإمكانيــة  البيانــات،  وحجــم  الجــودة،  ناحيــة  مــن  الصيــغ،  بيــن  الفــرق 

التعديــل.

وضح لهم خطوات تصدير المخطط مستعيًنا بكتاب الطالب.	 
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لنطبق مًعا

تدريب 1

58

حل التدريبات

للعودة إىل الصفحة الرئيسة. 6 تتاح قوالب متعددة لكل مخطط تصميم. 1

أضف صفحات جديدة بشكل مبا�ش إىل مخطط 
ي الخاصة بك.

المعلومات البيا�ز
7 الصور  مثل  بك  الخاصة  العنارص  حمل 

والرسومات.
2

واألنماط،  الصور،  مثل  محتويات  إىل  للوصول 
والصوت، ومقاطع الفيديو، والخلفيات، والرسوم 

البيانية، والمجلدات.

8 أضف مالحظات إىل مخطط المعلومات 
ي الخاصة بك.

البيا�ز

3

ي يمكنك استخدامها  العنارص مثل لبنات البناء اليت
لبناء تصميمك.

9 اجعل مساحة عملك أك�ب أو أصغر. 4

أضف رؤوس نصية وعناوين فرعية ونص أسايسي 
ي منسق مسبًقا.

إضا�ز
10 أضف خلفية لتصميمك. 5

3 7 4

ي نافذة التطبيق أدناه.
ي المربــع الخاص بها �ن

اكتب رقم الوصف المناسب لكل أداة �ن

10

5

8

6

1

9

2
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تلميح:  

ــم الذاتــي مــن خــالل البحــث 
ّ
شــّجع الطلبــة علــى التعل

علــى   Canva لبرنامــج  متقدمــة  شــروحات  عــن 
مــع  الدوليــة،  أو  المحليــة،  المنصــات  أو  اليوتيــوب، 

لهــم.  المســتمرة  الراجعــة  التغذيــة  تقديــم 

59

تلميح:  

إمكانيــة   للطلبــة  وضــح  التدريــب،  هــذا  تنفيــذ  أثنــاء 
االســتفادة من اســتخدام مخطط المعلومات البياني 
بالمواضيــع  الخاصــة  المعلومــات  بتلخيــص  وذلــك 

الدراســي. الفصــل  يدرســونها خــالل  التــي 
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ي
الوحدة الثانية/ الدرس الثا�ن

تخصيص التصميم

ة   نقاط مهمَّ

المصــدر، وال تتطلــب رخــص، أو 	  الــدرس مفتوحــة  فــي هــذا  المســتخدمة  ــر أن جميــع األدوات والبرمجيــات 
ّ
تذك

مدفوعــة.  اشــتراكات 

قــّدم مســاحة حــّرة للتبايــن بيــن التصاميــم المقدمــة مــن الطلبــة، علــى أن يكــون التركيــز علــى تطبيــق كافــة المهــارات 	 
للخصائــص المســتهدفة بالــدرس. 

ي دعم ومساعدة أقرانهم. 	 
اتهم �ز ، استثمر خ�ب ز قد ينتيهي بعض الطلبة من أعمالهم بوقت وج�ي

ي
الدرس الثا�ن

ي
الوحدة الثانية: مخطط المعلومات البيا�ن

عدد الحصص 
الدراسية

: تخصيص التصميم ي
4الدرس الثا�ز

وصف الدرس
ي برنامــج كانفــا لتصميــم المخططــات 

المتاحــة �ز ي كافــة الخصائــص 
التحكــم �ز الــدرس، هــو  العــام مــن  الهــدف 

المصــدر. مفتوحــة  المســاعدة  األدوات  واســتخدام  واألشــكال،  والصــور  البيانيــة 

م
ُّ
نواتج التعل

استخدام قالب فارغ إلنشاء مخطط معلومات بياني.	 

والنصــوص 	  واألشــكال  والصــور  الخلفيــة  )إضافــة  البيانيــة  المخططــات  تصميــم  خصائــص  أهــم  تطبيــق 
وتنســيقها(.

إضافة تصاميم جرافيك من مكتبة البرنامج.	 

طباعة مخطط المعلومات البياني.	 
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 خطوات تنفيذ الدرس  

التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ز احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ز

حث الطلبة على التطبيق المتسلسل لمراحل التصميم بدًءا من اختيار الموضوع حتى المراجعة والنشر.	 

بعد االنتهاء من تطبيق الموضوعات المشتركة بالتصميم، يمكنك مراعاة ما يلي:	 

الفــروق الفرديــة والرغبــات الشــخصية للطلبــة فــي اختيــار الموضوعــات التــي يرغبــون تصميمهــا كواجبــات 	 
منزليــة.

إعــادة تطبيقــك لشــرح خطــوات تصميــم مخطــط المعلومــات البيانــي باختيــار موضوعــات ذات عالقــة 	 
برؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.

الــدرس 	  تنفيــذ  فــي  ابــدأ  الطالــب،  خطــوات كتــاب  باســتخدام 
ووضــح للطلبــة كيفيــة إنشــاء قالــب مخصــص، باســتخدام قالــب 

بخطــوة. وتحســينه خطــوة  فــارغ 

حــث الطلبــة علــى اســتخدام الكتــاب الرقمــي للحصــول علــى مواد 	 
إضافيــة مثــل مقاطــع الفيديــو والروابــط التــي يمكــن أن تســاعدهم 

فــي تنفيذ الــدرس.

وضــح لهــم كيفيــة اســتخدام الصــور مــن مكتبــة البرامــج وإضافتهــا 	 
إلــى القالــب المخصــص لهــا. اطلــب منهم تجربة الصــور المجانية 
فــي كتــاب  موضــح  هــو  الصحيحــة، كمــا  الصــورة  اختيــار  قبــل 

الطالــب.

الشــفافية 	  إعــدادات  تغييــر  كيفيــة  لهــم  وّضــح  ثــم 
كيــف  بإيجــاز  واشــرح  المدرجــة،  للصــور   )Transparency(

القالــب. تصميــم  تحســين  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  يمكــن 
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وتقنيــات 	  برامــج  هنــاك  بــأن  للطلبــة  وّضــح  الــدرس،  نهايــة  فــي 
فــي  التعــّرف عليــه  تــم  الــذي  للبرنامــج  أخــرى تســتخدم كبدائــل 

معهــم. وناقشــها  اســتعرضها  الوحــدة. 

وأشــكال 	  وعناصــر  وعناويــن  نــص  إضافــة  للطلبــة كيفيــة  اشــرح 
مخطــط  أن  لهــم  وضــح  ثــم  بهــم.  الخــاص  القالــب  إلــى  أخــرى 
بــل  نــص كبيــر،  علــى  يحتــوي  ال  أن  يجــب  البيانــي  المعلومــات 
يجــب أن يشــرح النــص المســتخدم مخطــط المعلومــات البيانــي 

بســيطة. بكلمــات  والصــور  واألشــكال 

عنــد اســتخدامه بشــكل أساســي للعناويــن والنصــوص الداعمــة، 	 
المعلومــات  مخطــط  معنــى  فهــم  علــى  الجمهــور  يســاعد  ممــا 

البيانــي.

مثــل 	  المســتخدمة،  العناصــر  تدعــم  أن  يجــب  الطريقــة،  بنفــس 
المعلومــات  لمخطــط  الرئيســة  الفكــرة  األيقونــات،  أو  األشــكال 

فهمهــا. الجمهــور  علــى  الســهل  مــن  يكــون  حتــى  البيانــي؛ 

ثم اطلب من الطلبة تنفيذ التدريب األول الذي يمكن استخدامه 	 
كتقييــم تكوينــي لمعرفــة مــا إذا كانــوا قــد فهمــوا الرمــوز التــي ينبغــي 

عليهــم تطبيقهــا، والمهــارات التــي تعلموهــا في هذا الــدرس.

بعــد ذلــك، اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريبيــن الثالــث والرابــع، 	 
أي  قــدم  تعلموهــا.  التــي  المهــارات  جميــع  سيمارســون  حيــث 

األمــر. لــزم  إذا  إضافيــة  مســاعدة 

يمكنك تعيين التدريبين الثاني والخامس كواجب منزلي.	 
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فــي ختــام الوحــدة تحقــق مــن اكتســاب الطلبــة للمهــارات الرئيســة الــواردة 	 
فــي الوحــدة.

ر الطلبة بمصطلحات الوحدة المهمة الواردة في فهرس المصطلحات.	 
ّ
ذك

مشروع الوحدة 
قّسم الطلبة على مجموعات متكافئة، وعّين قائًدا لكل مجموعة.	 
بعــد توزيــــــع المجموعــات، اطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار أحــد الموضوعــات 	 

المروريــة،  الســالمة  اإللكترونيــة،  )األلعــاب  الوحــدة  بمشــروع  لهــا  المشــار 
الشــعبي(. التــراث 

ثــم وّجــه الطلبــة لجمــع البيانــات والمعلومــات ذات العالقــة وفًقــا لمحــددات 	 
الموضــوع.

الموثوقــة، 	  المصــادر  مــن  المعلومــات  علــى  الحصــول  ألهميــة  الطلبــة  وّجــه 
كمــا يمكنــك تزويدهــم بقائمــة مــن المواقــع اإللكترونيــة الموثوقــة التــي يمكــن 

االســتفادة منهــا فــي موضوعــات المشــروع.
بعد مرحلة جمع البيانات، ناقش المجموعات في الفكرة قبل البدء بتصميمها على ورقة. 	 

شّجع الطلبة في المجموعة الواحدة على النقاش، والعصف الذهني، ومشاركة األفكار.	 

بعد اعتماد الموضوع والفكرة والمعلومات الموثوقة، اجعل الطلبة يتقاسمون التنفيذ والتصميم.	 

اقترح على كل مجموعة تقديم المخرجات بأكثر من طريقة وأسلوب.	 

د من فهم كل مجموعة لمتطلبات المشروع.	 
ّ
ضع معايير مناسبة لتقويم أعمال الطلبة في المشروع، وتأك

يمكنك االسترشاد بمعايير تقويم المشاريــــع الواردة في دليل المعلم العام.	 

أخيًرا، حدد موعد تسليم المشروع ومناقشة أعمال الطلبة.	 
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تلميح:  

ذات  والمعلومــات  البيانــات،  لجمــع  الطــالب  حــث 
العالقــة بالموضوعــات المــراد تصميمهــا فــي التدريبــات 
المعلومــات،  فــي  التنــوع  منهــم  ــع 

ّ
وتوق و5،   ،4  ،3

واطلــب منهــم تقييــم تصاميــم بعضهــم البعــض، بهــدف 
المنتجــات.  وتحســين  الناقــد  التفكيــر  مهــارات  تنميــة 
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وصف الوحدة
عزيزي المعلم

 )PyCharm Community( الغــرض العــام مــن الوحــدة أن يتعلــم الطلبــة كيفيــة اســتخدام بيئــة التواصل باي تشــارم
ــم كيفيــة 

ّ
مــن أجــل إنشــاء مقاطــع برمجيــة تعالــج مشــاكل متقدمــة باســتخدام لغــة بايثــون )Python(، باإلضافــة إىل تعل

طيــة، والمنطقية. مجــة باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن المعامــات ال�ش اتخــاذ القــرار عنــد ال�ب

م
ُّ
نواتج التعل

ي بيئة التواصل باي تشارم.	 
إنشاء برنامج �ف

طية.	  استخدام المعامات ال�ش

استخدام المعامات المنطقية.	 

طية البسيطة.	  استخدام الجملة ال�ش

 	.if..else طية استخدام الجملة ال�ش

طية المتداخلة.	  استخدام الجملة ال�ش

 الوحدة الثالثة

مجة باستخدام لغة بايثون ال�ب

الدروس

مجة باستخدام لغة بايثون عدد الحصص الوحدة الثالثة: ال�ب
الدراسية

ي بايثون
طية، والمعامات المنطقية �ف 2الدرس األول: المعامات ال�ش

ي البايثون
طية �ف : الجمل ال�ش ي

2الدرس الثا�ف

2الدرس الثالث: اتخاذ القرارات

وط المتداخلة 2الدرس الرابع: ال�ش

وع الوحدة 1م�ش

9إجماىلي عدد حصص الوحدة الثالثة
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المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي متوسط
للصف الثا�ف

الفصل الدرايسي األول

األدوات واألجهزة

جهاز حاسب	 

 	.)PyCharm Community( بيئة التواصل باي تشارم

 	G8.S1.U3.L1 مجلد

 	G8.S1.U3.L2 مجلد

 	G8.S1.U3.L3 مجلد

 	G8.S1.U3.L4 مجلد

الملفات الرقمية

: ف اإلثرائية، ويهي ي يمكن استخدامها عىل منصة ع�ي يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات ال�ت
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الوحدة الثالثة/ الدرس األول

ي بايثون 
طية والمعامالت المنطقية �ف المعامالت ال�ش

وصف الدرس
 ،)PyCharm Community( الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــّرف عــىل واجهــة بيئــة التواصــل بــاي تشــارم
طيــة  ال�ش المعامــات  عــىل  التعــرف  إىل  باإلضافــة  وتشــغيله.  وحفظــه،  بهــا،  بايثــون  ملــف  إنشــاء  وطريقــة 

بايثــون. لغــة  ي 
�ف والمنطقيــة 

م
ُّ
نواتج التعل

إنشاء ملف بايثون في بيئة التواصل باي تشارم، وتشغيله.	 

تمييز المعامات الشرطية في بايثون.	 

تمييز المعامات المنطقية في بايثون.	 

ة   نقاط مهمَّ

رهــم أن للبرمجــة معامــات خاصــة، وليــس بالضــرورة أن 	 
ّ
قــد يختلــط لــدى الطلبــة مفهــوم المعامــات الخاصــة، ذك

مــه ســابًقا فــي مــادة الرياضيــات، مثــل: )يســاوي، وال يســاوي(.  
ّ
تتطابــق مــع مــا تعل

قــد يخلــط الطلبــة بيــن معامــل اإلســناد )=( ومعامــل المســاواة )==(، وّضــح الفــرق لهــم، مســتعيًنا باألمثلــة لــكٍل 	 
منهمــا.

نفــس 	  فــي  تكــون  العمليــات عندمــا  ترتيــب  الطلبــة  علــى  ُيشــكل  قــد  البرمجــة  فــي  المعامــات  ترتيــب  شــرح  عنــد 
الحســابية.  العمليــات  ترتيــب  لهــم  وّضــح  والقســمة،  المســتوى، كالضــرب 

الدرس األول

مجة باستخدام لغة بايثون الوحدة الثالثة: ال�ب
عدد الحصص 

الدراسية

ي بايثون
طية والمعامات المنطقية �ف 2الدرس األول: المعامات ال�ش
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قــد يحتــاج بعــض الطلبــة إلعــادة أو ممارســة التطبيــق العملــي فــي المنــزل، وّضــح لهــم إمكانيــة تحميــل بيئــة التواصــل 	 
بــاي تشــارم بشــكٍل مجانــي مــن خــال الموقــع المضّمــن فــي بدايــة الــدرس، وتذكيرهــم أنهــا تعمــل علــى معظــم أنظمــة 

التشــغيل األكثــر انتشــاًرا.

التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	KSA_G8.S1.U3.L1.ex1.py

 	KSA_G8.S1.U3.L1.ex3.py

 	KSA_G8.S1.U3.L1.ex4.py

 	KSA_G8.S1.U3.L1.p36.py

 	KSA_G8.S1.U3.L1.p38.py

ــم البرمجــة باســتخدام بيئــة التواصــل بــاي تشــارم. وذلــك 	 
ّ
م الهــدف مــن الــدرس مــن أجــل زيــادة اهتمــام الطلبــة لتعل قــدِّ

بطــرح األســئلة التالية:

م البرمجة؟	 
ّ
ما أهمية تعل

ما لغات البرمجة التي درستموها سابًقا؟	 

لماذا تتعدد لغات البرمجة المستخدمة؟ لماذا ال ُيكتفى بلغة برمجة واحدة؟	 

ما أنواع المعامات التي درستموها سابًقا؟	 
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 خطوات تنفيذ الدرس  

ابــدأ الــدرس بتذكيــر الطلبــة بلغــة بايثــون التــي تعلموهــا فــي الصــف األول 	 
المتوســط، وناقشــهم حــول أهــم األوامــر البرمجيــة فيهــا.

وّضح لهم اإلضافات والمزايا التي تقدمها بيئة التواصل باي تشارم.	 
وّجه الطلبة لفتح بيئة التواصل باي تشارم، وعّرفهم بواجهتها.	 
بعــد التعــرف علــى واجهــة البرنامــج نّبههــم ألهميــة تنظيــم ملفاتهــم عنــد 	 

فتــح بيئــة التواصــل بــاي تشــارم، وأنــه يمكــن تغييــر مســار المجلــد الــذي 
يتــم إنشــاؤه تلقائًيــا عنــد تثبيــت البرنامــج علــى الحاســب.

وّضــح للطلبــة أنَّ الملــف )main.py( يتــم إنشــاؤه تلقائًيــا بمجــرد تثبيــت 	 
البرنامــج.

ملــف 	  الطلبــة إلنشــاء  بتوجيــه  الــدرس  مهــارات  تنفيــذ  بــدء  اآلن  يمكنــك 
فــي  المصــور  بالمثــال  مســتعيًنا  محــددة،  جملــة  بطباعــة  يقــوم  جديــد 
  Run window رهــم بــأن النتيجــة ســتظهر فــي قســم

ّ
كتــاب الطالــب. وذك

الشــغيل(. )نافــذة 
وكتابــة 	  فتــح  أثنــاء  وتوجيــه  دعــم  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  الطلبــة  الحــظ 

تواجههــم. التــي  التحديــات  تجــاوز  علــى  وســاعدهم  البرنامــج، 
بالطلبــة 	  واســتعن  تواجههــم،  التــي  المشــتركة  التحديــات  لهــم  اشــرح 

تحدياتهــم. تجــاوز  علــى  زمائهــم  مســاعدة  فــي  اإلنجــاز  ســريعي 

لهــم 	  مهــا، ووّضــح 
ّ
التــي ســبق تعل المعامــات  بأنــواع  الشــرح وذكرهــم  تابــع 

للبرنامــج.  القــرار  اتخــاذ  فــي  الشــرطية، ودورهــا  المعامــات  أهميــة 
المعامــات 	  اســتخدام  لفهــم  الحقيقــة  جــدول  لمعرفــة  الطلبــة  يحتــاج 

الواقعيــة لتقريــب  الحيــاة  مــن  لهــم، واســتخدم األمثلــة  المنطقيــة، وّضحــه 
لهــم. المفهــوم 
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ألنــواع 	  الطلبــة  فهــم  مــن  للتحقــق  األول  التدريــب  لتنفيــذ  أخيــًرا، وجههــم 
بينهــا. والتمييــز  المعامــات، 

للتأكــد مــن تمييــز الطلبــة للمعامــات المســتخدمة فــي بيئــة التواصــل بــاي 	 
تشــارم، اطلــب منهــم تنفيــذ التدريــب الثانــي، مــع مراعــاة اتجــاه اللغــة. 

للمعامــات 	  الطلبــة  فهــم  مــن  التأكــد  علــى  الثالــث  التدريــب  يســاعد 
ــه، 

ّ
لحل الطلبــة  وّجــه  البرمجــة،  فــي  المعامــات  وترتيــب  المنطقيــة، 

المعامــات. ترتيــب  تغييــر  عنــد  يحــدث  فيمــا  وناقشــهم 

أخيــًرا، وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الرابــع واختيــار رقميــن صحيحيــن، 	 
وكتابــة األوامــر البرمجيــة فــي كتــاب الطالــب؛ للتحقــق مــن قــدرة الطلبــة 

علــى كتابــة األوامــر البرمجيــة فــي بيئــة التواصــل بــاي تشــارم.

المقطــع 	  خــال كتابــة  مــن  إجاباتهــم  مــن  للتحقــق  الطلبــة  توجيــه  يمكــن 
البرمجــي فــي البرنامــج، والتأكــد مــن ظهــور اإلجابــة الصحيحــة فــي قســم 

الشــغيل(. )نافــذة   Run window
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لنطبق مًعا

المعامالت الرياضية

معامالت اإلسناد

طية المعامالت ال�ش

المعامالت المنطقية

1

2

3

4

+ 1

= 2

> 3

+= 2

== 3

or 4

!= 3

not 4

صل كل معامل مع فئته.  

تدريب 1
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y = (a+b)<c or (b+c)<a

z = not(a>0 or b<0)

x = a>b and b>c

اكتب المعامل الصحيح بجانب الوصف الخاص به.  

تدريب 2

اكتب ناتج العمليات التالية:  

تدريب 3

a=2

b=5

c=10

==1. يساوي

>2. أك�ب من

=<3. أصغر من أو يساوي

=!4. ال يساوي

False

True

False
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ف ويحسب حاصل الجمع     استخدم بيئة التواصل باي تشارم لكتابة برنامج يقوم بقراءة رقم�ي
ب لهما ثم اكتبه: وكذلك حاصل الطرح وحاصل ال�ف

ف ي إليجاد حاصل جمع الرقم�ي م�ب < المقطع ال�ب
ف ي إليجاد حاصل طرح الرقم�ي م�ب < المقطع ال�ب

ف ب الرقم�ي ي إليجاد حاصل �ف م�ب < المقطع ال�ب

تدريب 4

مجية هنا. اكتب األوامر ال�ب  

Num1=

Num2=

ي الذي يجمع  م�ب اكتب األمر ال�ب
ف ويظهر الناتج الرقم�ي

ي الذي يطرح  م�ب ال�ب اكتب األمر 
ف ويظهر الناتج الرقم�ي

ب  ي الذي ي�ف م�ب اكتب األمر ال�ب
ف ويظهر الناتج الرقم�ي

x=num1+num2

y=num1-num2

z=num1*num2

8

3
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ي 
الوحدة الثالثة/ الدرس الثا�ف

ي البايثون
طية �ف الجمل ال�ش

ة   نقاط مهمَّ

تــرك مســافة بادئــة فــي بدايــة األســطر المعتمــدة علــى الجمــل 	  لــدى الطلبــة رســالة خطــأ بســبب عــدم  قــد تظهــر 
الخطــأ. لتافــي رســالة  أهميــة وضعهــا  لهــم  وّضــح  الشــرطية، 

قــد يواجــه الطلبــة صعوبــة فــي اســتخدام تراكيــب الجمــل البرمجيــة الصحيحــة أثنــاء كتابــة األوامــر؛ فغالًبــا مــا ينســى 	 
النقطتيــن  أو  البرمجيــة،  التعليمــات  فــي  األقــواس  اســتخدام  أهميــة  يدركــون  ال  أو  المحجــوزة،  الكلمــات  الطلبــة 

الرأســيتين. وّضــح لهــم ضــرورة كتابــة األوامــر بشــكل صحيــح، وســاعدهم فــي اكتشــاف األخطــاء حــال وقوعهــا. 

ي
الدرس الثا�ف

مجة باستخدام لغة بايثون الوحدة الثالثة: ال�ب
عدد الحصص 

الدراسية

ي البايثون
طية �ف : الجمل ال�ش ي

2الدرس الثا�ف

وصف الدرس
ف أنواعهــا الثاثــة  ي لغــة برمجــة بايثــون، وتميــ�ي

طيــة �ف الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــىل الجمــل ال�ش
ورســم  البســيطة   if جملــة  وتطبيــق  المتداخلــة(،   if…elif وجملــة   ،if…else وجملــة  البســيطة،   if )جملــة 

لهــا. االنســياب  مخطــط 

م
ُّ
نواتج التعل

تطبيق جملة if الشرطية البسيطة.	 

رسم مخطط االنسياب لجملة if الشرطية البسيطة.	 

معرفة أهمية المسافة البادئة )Indentation( عند كتابة الجمل الشرطية.	 



التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	KSA_G8.S1.U3.L2.ex2.py

 	KSA_G8.S1.U3.L2.ex3.py

 	KSA_G8.S1.U3.L2.ex4.py

 	KSA_G8.S1.U3.L2.ex4.jpg

 	KSA_G8.S1.U3.L2.p43.py

 	KSA_G8.S1.U3.L2.p44.py

 	KSA_G8.S1.U3.L2.p45.py

 	KSA_G8.S1.U3.L2.p46.py

ــم الجمــل الشــرطية فــي البرمجــة باســتخدام لغــة 	 
ّ
حقــق الهــدف مــن الــدرس مــن خــال تحفيــز اهتمــام الطلبــة فــي تعل

قــت فــي الــدرس الســابق، ثــم اطــرح األســئلة التاليــة: بايثــون عبــر تقديــم مثــال علــى أحــد البرامــج التــي ُطبِّ

عند رسم مخطط انسيابي لبرنامج، هل يسير البرنامج في اتجاه واحد، أم متشعًبا؟	 

هل ُينّفذ بالتتابع، أم وفق شروط؟ 	 

هل يمكن كتابة برنامج يسير تبًعا لطبيعة المشكلة؟ 	 

 مــن الحيــاة الواقعيــة لتبســيط مفهــوم الشــرط، حيــث يمكنــك أن تطلــب مــن أحدهــم إعطــاء القلــم لزميلــه 	 
ً

قــّدم مثــااًل
، ثــم أعــد المثــال بوجــود أكثــر مــن شــرط، وهكــذا ... مــع 

ً
فــي حــال تحقــق شــرط معّيــن، وإال فــإن عليــه إعادتــه مثــا

.)if( مراعــاة اشــتمال األمثلــة لألنــواع الثاثــة مــن قاعــدة
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 خطوات تنفيذ الدرس  

ابــدأ الــدرس بتوضيــح األنــواع الثاثــة لجملــة if الشــرطية، وبّيــن للطلبــة 	 
باألمثلــة أهميتهــا فــي اتخــاذ القــرار عنــد كتابــة لغــة البرمجــة. 

اســتخداماتها 	  ووّضــح  البســيطة،  الشــرطية   if جملــة  للطلبــة  اشــرح 
 . لبرمجيــة ا

عــدم 	  وعنــد  الشــرط،  تحقــق  عنــد  البرنامــج  بــه  يقــوم  مــا  للطلبــة  وّضــح 
االنســياب. مخطــط  علــى  ذلــك  واســتعرض  تحققــه، 

ارســم للطلبــة مخطــط االنســياب لجملــة if الشــرطية البســيطة، كمــا فــي 	 
المثــال األول، لمقارنــة رقميــن، وطباعــة الرقــم األكبــر منهمــا، وناقشــهم فــي 

مخرجــات البرنامــج.

بعــد عرضــك للمثــال األول، اســتكمل توضيــح عمــل جملــة if مــن خــال 	 
عــرض المثــال الثانــي، الــذي يقــرأ رقًمــا متغيــًرا، ويطبعــه حــال كونــه موجًبــا 

فقــط. وناقــش مخرجاتــه.

اقتــرح قيًمــا مختلفــة للمتغيــرات فــي المثــال الســابق، وناقــش الطلبــة عــن 	 
 if ناتــج البرنامجيــن بعــد تغييــر القيــم، للتأكــد مــن اســتيعابهم لكيفيــة عمــل

الشــرطية فــي البرنامــج.

55
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الخطــأ 	  رســالة  فــي  الســبب  اكتشــاف  منهــم  اطلــب  ذلــك  بعــد 
فــي البرنامــج األول. وســبب طباعــة جملــة "اســتمر فــي تطويــر 
أهميــة وضــع  التأكيــد علــى  مــع  الثانــي،  البرنامــج  فــي  مهاراتــك" 
المســافة البادئــة فــي بدايــة العبــارات المرتبطــة بالجمــل الشــرطية.

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريبيــن األول والثانــي؛ للتحقــق مــن مــدى 	 
معرفتهــم بمخرجــات األوامــر البرمجيــة فــي لغــة بايثــون.

مــن 	  نهــم 
ّ
تمك لمعرفــة  الثالــث؛  التدريــب  لتنفيــذ  الطلبــة  وّجــه 

بايثــون. بلغــة  المكتــوب  البرنامــج  ووظيفــة  ناتــج  اســتنتاج 

مــن 	  تمكنهــم  مــن  للتأكــد  الرابــع؛  التدريــب  لتنفيــذ  الطلبــة  وّجــه 
إلحــدى  المتضمــن  البرنامــج  وكتابــة  االنســياب،  مخطــط  رســم 

الشــرطية.   if جمــل 

واتبعهــا 	  الخطــوات  فهــم  قــد  طالــب  أن كل  مــن  تحقــق  أخيــًرا، 
إلــى  يحتــاج  لمــن  الفرديــة  اإلرشــادات  م  قــدِّ صحيــح،  بشــكل 

لمســاعدة. ا
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97

حل التدريبات

لنطبق مًعا

: نامج التايلي ماذا يحدث عند تشغيل ال�ب  

تدريب 1

اخ�ت اإلجابة الصحيحة

صيغة  ي 
�ف خطأ  لوجود  نامج  ال�ب يعمل  لن   

األوامر.

.1

Number = 12
if Number > 0 :
 print("رقم موجب")

ط لم  عرض أي رسالة عىل الشاشة ألن ال�ش
ُ
لن ت

يتحقق.

ستعرض الرسالة " رقم موجب" عىل الشاشة.

صيغة  ي 
�ف خطأ  لوجود  نامج  ال�ب يعمل  لن   

األوامر.

.2

Number != 12
if Number > 0 :
 print("رقم موجب")

ط لم  عرض أي رسالة عىل الشاشة ألن ال�ش لن تُ
يتحقق.

ستعرض الرسالة " رقم موجب" عىل الشاشة.

تدريب 2
: نامج التايلي اكتب ناتج ال�ب  

الناتج

a = -7
if a < 0 :
 a = a*(-1)
print(a)

7
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نامج يتحقق من كون عمرك مناسًبا لقيادة السيارة، ثم اكتب  ي ل�ب   ارسم المخطط االنسيا�ب
نامج. ال�ب

تدريب 3

تدريب 4

a=5, b=12, c=9 :مستخدًما القيم : نامج التايلي    اكتب ناتج ال�ب

print(":c و b و a من فضلك أدخل قيمة")
a=int(input())
b=int(input())
c=int(input())
if a > b and a > c :
 m = a
if b > a and b > c :
 m = b
if c > a and c > b :
 m =c
print(m)

نامج؟ ما وظيفة ال�ب  

12

يطبع الرقم األك�ب

98

age=int(input(" :اكتب العمر"))
if age>=18:
 print("يمكنك القيادة")

if age< 18:
 print("ال يمكنك القيادة")
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نامج ي لل�ب المخطط االنسيا�ب

98

age=int)input)":اكتب العمر"((

age>=18

print)"يمكنك القيادة"(

age	18

print)"ال يمكنك القيادة"(

خطأ

خطأ

النهاية

البداية

صواب

صواب



الوحدة الثالثة/ الدرس الثالث 

اتخاذ القرارات

وصف الدرس
ي بايثــون if…else ،if…elif والفــرق بينهمــا، 

ف �ف طيتــ�ي ف ال�ش الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــىل الجملتــ�ي
واســتخداماتهما، ورســم مخططــات االنســياب.

م
ُّ
نواتج التعل

تطبيق جملة if…else الشرطية ورسم مخطط االنسياب لها.	 

تطبيق جملة if…elif الشرطية ورسم مخطط االنسياب لها.	 

التمييز بين الجملتين الشرطيتين.	 

الدرس الثالث

مجة باستخدام لغة بايثون الوحدة الثالثة: ال�ب
عدد الحصص 

الدراسية

2الدرس الثالث: اتخاذ القرارات

ة   نقاط مهمَّ

قــد يجــد بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم الجمــل الشــرطية التــي تحــوي شــروًطا عديــدة، بّســط لهــم الشــروط بإضافــة 	 
أمثلــة واقعية.

قــد يخلــط بعــض الطلبــة بيــن جملــة if…else وجملــة if…elif بّيــن لهــم أن جملــة if…else تختبــر تحقــق شــرٍط 	 
واحــٍد، بينمــا if…elif، تختبــر تحقــق عــدة شــروط.

قــد يظــن بعــض الطلبــة أن الشــرط elif و else، يؤديــان نفــس الغــرض، وضــح لهــم أن elif يتبعهــا شــرط، بينمــا 	 
else تعنــي عــدم تحقــق الشــروط الســابقة.

قد يخلط بعض الطلبة بين األشكال في مخطط االنسياب، ذكرهم بمعنى كل شكل.	 
60



التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	KSA_G8.S1.U3.L3.ex1.py

 	KSA_G8.S1.U3.L3.ex1.jpg

 	KSA_G8.S1.U3.L3.ex2.jpg

 	KSA_G8.S1.U3.L3.ex3.py

 	KSA_G8.S1.U3.L3.p50_51.py

 	KSA_G8.S1.U3.L3.p53.py

 	KSA_G8.S1.U3.L3.p54.py

ر الطلبة بالجملة الشرطية البسيطة if، والتي وردت في الدرس السابق.	 
ّ
ذك

 	.if…elif وجملة if…else ناقش الطلبة في قراراتهم اليومية، واربطها بجملة

 	 if…else ،القــرارات بصــورة ســليمة اتخــاذ  الطلبــة ألهميــة  الــدرس مــن خــال جــذب اهتمــام  الهــدف مــن  حقــق 
التاليــة: األســئلة  بطــرح  وذلــك   if…elif وجملــة 

ما أنواع الجمل الشرطية في بايثون؟	 

ما آخر القرارات التي اتخذتموها، وتتضمن شرط if؟ )مثال: إذا حدث هذا األمر...سوف....(.	 

كيف يمكن إضافة مجموعة من الشروط في قرار واحد؟	 
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اشرح للطلبة جملة if…else الشرطية، واستخداماتها.	 

 	 if…else وّضــح المخطــط االنســيابي للبرنامــج المعتمــد علــى جملــة
الشــرطية مــن خــال عــرض مخطــط االنســياب للمثــال األول، والذي 

يقــارن قيمــة الرقميــن ثــم يطبــع األكبــر فيهمــا.

اشرح للطلبة جملة if…elif الشرطية، واستخداماتها.	 

 	 if…elif وّضــح المخطــط االنســيابي للبرنامــج المعتمــد علــى جملــة
الشــرطية مــن خــال عــرض المثــال األول، والــذي يعتمــد علــى قــراءة 

البرنامــج لرقــم متغيــر وتحديــد مــا إذا كان موجًبــا أو ســالًبا أو صفــًرا.

للتحقــق 	  الشــرطية   if..elif يســتخدمون جملــة  بأنهــم  الطلبــة  ذكــر 
الشــروط. مــن  مــن مجموعــة 

خطوات تنفيذ الدرس 

د من فهم الطلبة لمعاني أشكال المخطط االنسيابي للبرنامج.	 
ّ
في البداية، تأك

 عليها.	 
ً

ر الطلبة بأنواع الجمل الشرطية في بايثون وذكرهم بحملة if الشرطية البسيطة، واذكر لهم مثااًل
ّ
ذك
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ــر الطلبــة بأهميــة المســافة البادئــة فــي بايثــون عنــد كتابــة البرنامــج، 	 
ّ
ذك

تجنًبــا لألخطــاء.

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب الثالــث، للتأكــد مــن فهمهــم لجملــة 	 
if…elif الشــرطية، ورســم مخطــط االنســياب.

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب الثانــي، للتأكــد مــن فهمهــم لجملــة 	 
if…else الشــرطية، ورســم مخطــط االنســياب بطريقــة ســليمة.

بّيــن للطلبــة أن فهــم مخطــط االنســياب يســهل التعامــل مــع البرمجــة 	 
فــي بايثــون.

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب األول، للتحقــق مــن قدرتهــم علــى 	 
االنســيابي. المخطــط  رســم 
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نامج ي لل�ب المخطط االنسيا�ب

105

صواب

صواب

صواب

خطأ

خطأ

)"ممتاز"(printخطأ

print)"جيد جًدا"( print)"اجتهد أكثر"(

g	0 or g>10

g>=8

g>=5

g=int)input)((

print)"درجة غير صالحة"(

print )":من فضلك أدخل الدرجة"( 

النهاية

البداية

نامج. ي لل�ب ارسم المخطط االنسيا�ب  

print(":من فضلك أدخل الدرجة") 
g=int(input()) 
if g<0 or g>10: 
 print("درجة غير صالحة") 
elif g>=8:  
 print("ممتاز") 
elif g>=5: 
 print("جيد جًدا") 
else: 
 print("اجتهد أكثر")

تدريب 1

حل التدريبات

لنطبق مًعا
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نامج أمامك: ا لل�ب
ً
وفق  

ما نتيجة المتغ�ي )num( إذا كانت:

a: num = 18
b: num = -7

نامج؟ ما وظيفة ال�ب

نامج. ي لل�ب ارسم المخطط االنسيا�ب

num=int(input(":أدخل رقم"))
if num>=0:
 print(num)
else:
 num=num*(-1)
 print(num)

a

b

نامج ي لل�ب المخطط االنسيا�ب

تدريب 2

18

7

نامج ويطبع القيمة  يحسب ال�ب
المطلقة للرقم.

باوص خطأ
num>=0

num=int)input)":أدخل رقم"((

num=int)input)":أدخل رقم"((print)num(

print)num(

النهاية

البداية



66

107

temperature =int(input(" :اكتب درجة الحرارة"))
if temperature>=15 and temperature<=30:
 print("طقس معتدل")
elif temperature>30: 
 print("طقس حار")
elif temperature<15:
 print("طقس بارد")

  ارسم مخطًطا انسيابًيا إلدخال درجة حرارة اليوم ويطبع إحدى الُجمل التالية:
ف 15 و 30. < "طقس معتدل"، اذا كانت درجة الحرارة محصورة ب�ي

< "طقس بارد"، اذا كانت درجة الحرارة أقل من 15.
< "طقس حار"، إذا كانت درجة الحرارة أك�ب من 30.

نامج. ثم اكتب ال�ب

تدريب 3
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نامج ي لل�ب المخطط االنسيا�ب

صواب

صواب

صواب

خطأ

خطأ

خطأ
print)"طقس حار"(

print)"طقس بارد"(

temperature>=15 and 
temperature	=30

temperature>30 

temperature	15 

temperature =int)input)":اكتب درجة الحرارة"((

print)"طقس معتدل"(

النهاية

البداية

107
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الوحدة الثالثة/ الدرس الرابع 

وط المتداخلة ال�ش

ة   نقاط مهمَّ

قــد ال يتذكــر بعــض الطلبــة بعــض المفاهيــم الجوهريــة بالبرمجــة، ذكرهــم بالمفاهيــم الرئيســة التــي ســبق دراســتها، 	 
والحاجــة المســتمرة لهــا، كـــالمتغيرات، والثوابــت، والمعامــات المنطقيــة، والمعامــات الشــرطية فــي البايثــون.

قــد يواجــه الطلبــة صعوبــة فــي اســتثمار الشــروط المتداخلــة، اربــط الشــروط المتداخلــة باألمثلــة الواقعيــة بالبيئــة 	 
المحيطــة؛ لترســيخ مفهــوم البرمجــة.

الدرس الرابع

مجة باستخدام لغة بايثون الوحدة الثالثة: ال�ب
عدد الحصص 

الدراسية

وط المتداخلة 3الدرس الرابع: ال�ش

وصف الدرس
طيــة، والتفريــق  الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــىل كيفيــة اســتخدام األنــواع المختلفــة مــن الجمــل ال�ش

بينهــا، وكيفيــة تطبيقهــا وتنفيذهــا برمجًيــا.

م
ُّ
نواتج التعل

استخدام الجملة الشرطية if المتداخلة.	 
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التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	KSA_G8.S1.U3.L4.ex1.py

 	KSA_G8.S1.U3.L4.ex2.py

 	KSA_G8.S1.U3.L4.p60_61.py

حقــق الهــدف مــن الــدرس بجــذب اهتمــام الطلبــة حــول كيفيــة اســتخدام جملــة if المتداخلــة وتوظيفهــا، وبّيــن لهــم 	 
أن هــذا الــدرس هــو مزيــــــج بيــن الــدرس الثانــي والثالــث؛ إليجــاد حلــول برمجيــة للجمــل الشــرطية المتكــررة.

ابدأ مع الطلبة بأمثلة من الواقع، يكون فيها اختيارات متداخلة لتوضيح فكرة if المتداخلة.	 

ــر الطلبــة بأنــواع الجمــل الشــرطية، مســتعيًنا بالــدرس الثانــي مــن الوحــدة، موضًحــا كل نــوع، وكيفيــة توظيفــه، 	 
ّ
ذك

واالســتفادة منــه، وتحديــد فوائــده.

 خطوات تنفيذ الدرس  

شــرح 	  خــال  مــن  التداخــل  مفهــوم  للطلبــة  بّســط  البدايــة،  فــي 
الــدروس. بيــن  الربــط  طريــق  عــن  األول،  المثــال 

اشــرح لهــم خطــوات تنفيــذ المثــال، وتطبيقــه فــي لغــة البايثــون، 	 
والمخرجــات النهائيــة للمثــال.

فهمهــم 	  مــن  للتأكــد  األول؛  التدريــب  تنفيــذ  الطلبــة  مــن  اطلــب 
األساســية. للمهــارات 
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تنفيــذ 	  للطلبــة مخطــط االنســيابي، وطريقــة  اشــرح  التدريــب األول،  تنفيــذ  بعــد 
المتداخلــة.  if ليتضــح للطلبــة كيــف يمكــن اســتخدام جملــة  الثانــي؛  المثــال 

علــى ســبيل المثــال، خــال تنفيــذ الــدرس طبــق برنامــج تقديــرات الطلبــة باألحــرف 	 
فــي لغــة البايثــون عبــر بيئــة التواصــل بــاي تشــارم، ثــم نّفــذ البرنامــج، واســتعرض 

النتائــج مــع الطلبــة.
بعــد التأكــد مــن فهــم الطلبــة للمثــال الســابق، اطلــب منهــم تنفيــذ التدريــب الثانــي؛ 	 

اســتيعابهم  ومــن  المتداخلــة،   if جملــة  اســتخدام  علــى  قدرتهــم  مــن  للتحقــق 
الجديــدة. للمفاهيــم 

هــم للتدريــب، وتحقــق مــن ســامة تنفيذهــم للخطــوات، وقــّدم 	 
ّ
تابــع مــع الطلبــة حل

المســاعدة لمــن يحتاجهــا.
شّجع الطلبة للبحث عن المواقع المختصة بدروس البرمجة بلغة البايثون وتنفيذ تدريبات المبتدئين فيها.	 

مشروع الوحدة 
شــّجع الطلبــة علــى البــدء فــي تنفيــذ مشــروع الوحــدة، وســاندهم فــي إتمــام وإتقــان 	 

تصميم المشــروع.
اآللــة 	  بعمــل  يقــوم  برنامــج  إنشــاء  هــو  المشــروع  مــن  الهــدف  أن  للطلبــة  وّضــح 

الحاســبة.
إلــى 	  الطلبــة  تقســيم  خــال  مــن  التعاونــي  ــم 

ّ
التعل إســتراتيجية  تطبيــق  يمكنــك 

المشــروع. لتنفيــذ  متكافئــة  صغيــرة  مجموعــات 
خطــوات 	  إلتمــام  مجموعــة  كل  ســاند  مجموعــات،  إلــى  الطلبــة  تقســيم  بعــد 

المطلــوب. نحــو  ووجههــم  المشــروع، 
د من فهم كل مجموعة لمتطلبات المشروع.	 

ّ
ضع معايير مناسبة لتقويم أعمال الطلبة في المشروع، وتأك

يمكنك االسترشاد بمعايير تقويم المشاريــــع الواردة في دليل المعلم العام.	 
أخيًرا، حدد موعد تسليم المشروع ومناقشة أعمال الطلبة.	 

في ختام الوحدة تحقق من تمكن الطلبة من المهارات الرئيسة في الوحدة.	 

ر الطلبة بمصطلحات الوحدة المهمة الواردة في فهرس المصطلحات.	 
ّ
ذك
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حل التدريبات

لنطبق مًعا

112

month=int(input(" :اكتب رقم الشهر"))
if month<1 or month>13:
 print("رقم الشهر خاطئ")
else:
 if month>=9 and month<=11:
  print("فصل الخريف")
 elif month==12 or month>=1 and month<=2:
  print("فصل الشتاء")
 elif month>=3 and month<=5 :
  print("فصل الربيع")
 else:
  print("فصل الصيف")

: نامج عىل الشاشة إذا أدخلت قيمة الشهر )month( كالتايلي ماذا سيعرض ال�ب   

a

b

c

4

1

25

a

b

c

تدريب 1

فصل الربيع

فصل الشتاء

رقم الشهر خاطئ
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height=float(input(" :اكتب طول الاعب"))
weight=int(input(" :اكتب وزن الاعب"))
if height > 1.80:
 if weight > 85 and weight <125:
  print("يمكنه االنضمام إلى الفريق")
 else:
  print("ال يستوفي مواصفات الوزن")
  print(" ال يمكنه االنضمام إلى الفريق")
else:
 print("ال يستوفي مواصفات الطول")
 print(" ال يمكنه االنضمام إلى الفريق")

113

ف 85 و125  ، ووزنه ب�ي   يمكن لالعب أن ينضم لفريق كرة السلة إذا كان طوله أك�ب من 1.80 م�ت
كجم.

، ويعرض إذا كان بإمكانه االنضمام إىل فريق كرة السلة  ي
نامج يقرأ طول ووزن الاعب الريا�ف ي ل�ب <   ارسم المخطط االنسيا�ب

نامج. ثم اكتب ال�ب

تدريب 2
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113

نامج ي لل�ب المخطط االنسيا�ب

صواب

صواب

خطأ

خطأ

print)"يمكنه االنضمام إلى الفريق"(

 height > 1.80

 weight > 85 and 
weight 	125

weight=int)input)":اكتب وزن الاعب"((

height=float)input)":اكتب طول الاعب"((

print)"ال يستوفي مواصفات الطول"(

print)"ال يستوفي مواصفات الوزن"(

 print)"ال يمكنه االنضمام إلى الفريق "(

print)"ال يمكنه االنضمام إلى الفريق "(

النهاية

البداية
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اإلجابة عن أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
السؤال األول

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

1. يمكنك استخدام مايكروسوفت إكسل إلنشاء جدول قاعدة بيانات من البداية.

2. يبلغ حجم قواعد البيانات بضعة غيغابايت فقط.

النموذج  رابط  نسخ  طريق  عن  نموذجك  مشاركة  مايكروسوفت  نماذج  لك  3.  تسمح 
ومشاركته.

أجهزة  استخدام  مايكروسوفت  نماذج  البيانات من خالل  ي جمع 
�ف ف  للمشارك�ي 4.  يمكن 

الحاسب أو الهاتف المحمول.

ي النموذج، ال يمكنك تطبيق قيود معينة.
5. عند استخدام نوع األسئلة المقالية �ف

ي النموذج عبارة عن مقياس يستخدم لقياس اآلراء حول موضوع ما.
6. نوع أسئلة ليكرت �ف

ي قاعدة البيانات بالموضوع 
وري أن ترتبط جميع المعلومات المدرجة �ف 7.  ليس من ال�ف

نفسه.

8. يمكنك تصدير الردود من مايكروسوفت تيمز إىل جدول بيانات مايكروسوفت إكسل.

. 9. يمكن ترتيب البيانات الرقمية فقط من األصغر إىل األك�ب

10. يتيح لك الفرز المتعدد المستويات فرز محتويات قاعدة البيانات وفًقا لحقول متعددة. 

. ف تيب مع�ي 11. من األسهل العثور عىل المعلومات إذا كانت عشوائية وليست منظمة ب�ت

ي جدول قاعدة البيانات هو عن� معلومات له بعض الخصائص.
12. السجل �ف

تلميح:  

في النقطة الثامنة من الســؤال األول يرجى مالحظة أن الجملة تتعلق بـــنماذج مايكروســوفت 
وليــس بمايكروســوفت تيمــز، مــع العلــم بأنــه ســيتم تصحيــح ذلــك فــي إصــدار العــام المقبــل مــن 
ث  الكتــاب. ويمكنــك حــّث الطلبــة علــى اســتخدام الكتــاب الرقمــي عبــر اإلنترنــت حيــث ُحــدِّ

بالجملــة الصحيحــة. 
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ي
السؤال الثا�ن

117

ي 
، يمكنك االطالع عيل معلومات حول الطعام والمكونات التابعة له. امأل الفراغات �ن ي الجدول التايلي

  �ن
ي يزيد 

نافذة التصفية التلقائية المخصصة لتطبيق المرشحات حيث ستعرض سجالت المكونات ال�ت
محتوى الحديد )Fe( فيها عن 1.2 ملليغرام:

................................

Greater than1.2

مليجرام Fe الحديد

75



السؤال الثالث

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

1. تستخدم مخططات المعلومات البيانية لنقل رسالة محددة برسعة.

2. أحد الخصائص الرئيسة لمخططات المعلومات البيانية يهي التوازن.

ي ليس من أنواع مخططات المعلومات البيانية. 3. الجدول الزم�ف

ي يهي اختيار موضوع.
ي تصميم مخطط المعلومات البيا�ف

4. الخطوة األوىل �ف

. ي يط الجان�ب 5. لتعديل مظهر أي عن� حدده ثم استخدم الرسش

ي كانفا.
6. ال يمكنك تغي�ي حجم كل عن� من تصميمك �ف

.PDF ي كملف
7. يمكنك تصدير مخطط المعلومات البيا�ف

ي صفحة كانفا الرئيسة.
8. تكون تصميماتك متاحة �ف

ي كانفا.
9. ال يمكنك إنشاء مخطط معلومات بحجم مخصص �ف

. ي
ف عىل عنارص التصميم األساسية لمخطط المعلومات البيا�ف ك�ي 10. تساعد الخلفية عىل ال�ت

ي 
المقدمة �ف المعلومات  ي إنشاء اتصال مع النص ويمكن أن توضح 

11.  تساعد الصور �ف
. ي

مخطط المعلومات البيا�ف

12. الطباعة من خالل تطبيق كانفا لها تكلفة إضافية.

118
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السؤال الرابع

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

. ي
و�ف 1. يمكنك استخدام كانفا إلنشاء كتاب إلك�ت

ي كانفا.
2. ال يمكنك تحميل صورك الخاصة �ف

ي كانفا.
ي الخاص بك دون استخدام قالب �ف

3.  ال يمكنك إنشاء مخطط المعلومات البيا�ف

ي كانفا باستخدام طريقة السحب واإلفالت.
4. يمكنك نقل العنارص �ف

.Enter 5. يمكنك حذف عن� من تصميمك بالضغط عىل مفتاح

.)Twitter( ي كانفا باستخدام توي�ت
6. ال يمكنك إنشاء حساب �ف

ف فقط. 7. كانفا مخصص للمصمم�ي

.exe يل تصميم من كانفا بتنسيق ف 8. يمكنك ت�ف

9. التسجيل الستخدام كانفا اختياري.

10. يحفظ كانفا تصميماتك تلقائًيا.

ي كانفا من خالل الضغط عليه.
11. يمكنك وضع عن� �ف

ي كانفا.
اد وتحرير ملف PDF �ف 12. يمكنك است�ي
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السؤال الخامس

x y z ط  ال�ش

x=int(input(":x من فضلك أدخل قيمة المتغير ")) 6

y=int(input("y من فضلك أدخل قيمة المتغير ")) 3

____=0 0

if x____y: True

   ____=x____y 9

    print (____,____,____)

if x!=____ and y!=____: True

   ____=x____y 3

   y=x____y 0

z=____+y 3

print (____,____,____)

:x من فضلك أدخل قيمة المتغ�ي
6

:y من فضلك أدخل قيمة المتغ�ي

3

9 3 6

3 0 3

نامج  ي كل سطر من ال�ب
نامج. امأل الفراغ �ن ، يمكنك رؤية قيمة كل متغ�ي أثناء تنفيذ ال�ب ي الجدول التايلي

  �ن
حسب الجدول:

z

<

z

z

z

y

y

x

x

x

x y z

+

-

-

120

تلميح:  

نرجوا المالحظة أن العبارة الصحيحة هنا هي 
)"y: من فضلك أدخل قيمة المتغير"(

ســيتم تصحيــح هــذه العبــارة فــي إصــدار الكتــاب العــام المقبــل. 
اطلــب مــن الطلبــة اســتخدام الكتــاب الرقمــي فــي هــذا التدريــب.
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السؤال السادس

x>y

x-y>5y-x>5

x=int)input)))

print (":x من فضلك أدخل قيمة المتغير")

print (x , y(

صواب

صوابصواب

خطأ

خطأخطأ

y=int)input)))

x=x+yy=y+xy=y+xx=x+y

print (":y من فضلك أدخل قيمة المتغير")

ي التايلي   اكتب ناتج المخطط االنسيا�ب
مستخدًما القيم:  

a: x=5, y=12     

b: x=12, y=5    

a

b

  : ي ناتج المخطط االنسيا�ب

  : ي ناتج المخطط االنسيا�ب

5  17

17  5
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